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 8 باب

 باب

 رثولا ةالص

 ل ها و 5 0 و
 . ةنس : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع بجاو رتولا

 باب

 رتولا ةالص

 روهظل ؛ س :الاقو ءهللا حر ةفينح يبأ دنع بجاو رثولا) :لاق

 كل ند لو ع اع ل «هيف نّسلا راثآ

 ئلاعت هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هللا همحر ةفينح يبألو

 ."رجفلا عولط ئلإ ءاشعلا نيب ام اهوُلصف ءرتولا يهو الأ «ةالص مكداز

 .عامجإلاب ءءاضقلا ا بجو اذهلو ؛بوجولل وهو نمل
 امب ينعملا وهو «ةسلاب تبت هبوجو نأل :هدحاج ركي ال امنإو

 و
 .ةّنس هنأ هنع يور

 برقأو «سمخلا :ظفل ىلع فقأ مل : ١945/١ رابخإلاو فيرعتلا يف لاق )١(

 :لدب :مكدمأ :ظفلبو «هريغو «(59419) دنسملا يف دمحأ مامإلا ٠ دنع هيلإ ظافلألا

 ٠٠٦/١ مكاحلا هححصو ,(77917) دمحأ دنسم «(۳۳۲) يذمرتلا ننس يف :مكداز

 ٠١//701. ريئملا ردبلا هظافلأو ةددعتملا هقرطل رظنيو «حالصلا نبا هدانسإ نّسحو

 .ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا :دارملاو مآ :ثالث تاحتفب خسُت يف تطبضو (۲)

 .رتاوتملا ربخلاب ال «داحآلا ربخب يأ (۳)



 رتولا ةالص 5

 لبق ةثلاثلا يف تنيو «مالسب َنهنيب لّصفُي ال .تاعكر ثالث ُرتولاو

 . عوكرلا

 ا قاب ا واو زك
 ةشئاع تور اَمِل ؛(مالسب ٌنهنيب لصفُي ال «تاعكر ثالث ُرتولاو) :لاق

 ."”ثالغب روي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ اهنع هللا يضر

 دحأ اذهو .ثالثلا ىلع نيملسملا عامجإ هللا همحر "”نسحلا ئكحو

 .هللا همحر "”يعفاشلا لاوقأ

 .هللا همحر كلام لوق وهو «َنْيَمميلستب رټوي :لوق يفو

 اجور اه الغ ةكحلاو

 .(عوكرلا لبق ةثلاثلا يف تّنقيو) :لاق

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يوُر امل ؛هّدعب هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 .عوكرلا دعب وهو «"رتولا ريخآ يف َتَنَق

 )١( يئاسنلا ننس )١59/8(« مكاحلا هححصو ؛(577) يذمرتلا ننس )١١50((,

 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو  »3٠0١/١ةياردلا ١91/1١.

 .7//10 ةيانبلا .ه١١١ ةنس ئفوتملا «يرصبلا نسحلا يأ (؟)

 .١5؟/١ بلاطملا ئنسأ (۳)

 ."ه ص نيقلتلا ()

 )٥( بلاطملا ئنسأ ١/5١7.

 .۱۹۳/۱ ةياردلا رظني ءواو وار هدنس هيفو ۰۳۲/۲ ينطقرادلا ننس (1)



 2 ت ن

 .ةروسو «باتكلا ةحتاف رتولا نم ٍةعكر لك يف أرقيو

 .تنقو ءهيدي َمَكرو ربك :َتدقَي نأ دارأ نإو

 ."”عوكرلا لبق َتَنَق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام :انلو

 ."”هريخآ :ءيشلا يفصن ىلع داز امو

 .(ةّسلا عيمج يف تْدقيو) :لاق

 .ناضمر نم ريخألا بفصنلا ريغ يف هلل همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 نيح امهنع هللا يضر يلع نب نسحلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .لصَق ريغ نم «“كرنو يف اذه لعجا» :تونقلا ءاعد همّلع

 هلوقل ؛(ةروسو «باتكلا ةحتاف رتولا نم ٍةعكر لك يف أرقيو) :لاق

 7١. /لمزملا .# نافل نم رسي ام او رفا : ىلاعت

 .تفلتخا دق ةلاحلا نأل ؛(رّيك :تْنَقَي نأ دارأ نإو) :لاق

 يديألا عفر ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(تّنقو «هيدي عقرو)

 دواد يبأ ننس )۱۱۷۱١(« هجام نبا ننس «(۱۷۰۱) ئرغصلا يئاسنلا ننس (۱)

 ٠۹۳/۱. ةياردلا ۲۰۲/۱ رابخإلاو فيرعتلا )١475(«

 .هللا همحر ىعفاشلا هاور امع باوج اذه (۲)

 .۲۹۱/۲ ريبكلا يواحلا (۳)

 :لاقو 555(«2) يذمرتلا ننس «هنع تكسو )١4706(, دواد يبأ ننس )٤(

 ١195/١. ةياردلا «(۱۱۷۸) هجام نبا ننس «نسح



 رتولا ةالص ۸

 2ہ

 .اهريغ ٍةالص يف تنقي الو

 ةفينح يبأ دنع هَمْلَخ نم تكسي : رجفلا ةالص يف ٌمامإلا َتَنَق نإف
 . هعباتي : هللا همحر فسوي وی لاقو هللا امهمحر ٍدمحمو

 .تونقلا اهنم ركذو ««نطاوم ةعّبس يف الإ

 .(اهريغ ٍةالص يف تني الو) :لاق

 .رجفلا يف هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 يف تق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا ئور اَمِل

 . "هکر مث ًأرهش رجفلا الص

 يبأ دنع هَمْلَخ نم تكسي :رجفلا ٍةالص يف ٌمامإلا تت نإف) :لاق

 .هللا امهمحر رلمحمو ةفينح
 تونقلاو «همامإل عب هنأل ؛('*”هعباتي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .هيف ةعباتم الف «ٌخوسنم هنأ :امهلو

 .هئعباتم بجت اميف هعباتيل ًامئاق ُفقي :ليق مث

 .ةالصلا ةفص يف مدقت )١(

 .10/۲ ريبكلا يواحلا (؟)

 فيرعتلا رظنيو ء(44۷۳) يناربطلل ريبكلا مجعملا )١979(« رازبلا دنسم (۳)

 .هل ةيوقت هيفف 7١8/١ رابخإلاو
 و تهد 4 . 2 ك . 2 ۽

 .هعبتي :خسن يف تطبضو «هعبتي :خسن يفو (5)



 Oneness ده. هاه ا « هاه هاه ده ده ههه ههه هه GOG GG GCG GGG هه هه

 .يعادلا كيرش تكاسلا نأل ؛ةفلاخملل ًاقيقحت ؛دعقي :ليقو

 ظا "لوآلاو

 .ةيعفاشلاب ءادتقالا زاوج ىلع ةلاسملا تّلدو

 :رئولاا ىف وت وتلا مارق يف ةعياتملا قلو
 ال :هريغو "دصفلاک «هتالص داسف هب معزي ام "'هنم يدتقملا َمِلَع اذإو

 ,440وب ءادتقالا هئزجُي

 .ملعأ يلاعت هللاو «©”ءاعد هنأل ؛ءافخإلا :تونقلا يف ٌراتخملاو

 26 د د د

 .هعباتيل ًامئاق فقي :لاق نم لوق يأ )١(

 .مامإلا نم يأ (۲)

 .بهذملا يعفاش مامإلاو هنم مدلا جورخ يأ (۳)

 هنأ ُرَخآ لوق اذه لباقم يفو «نيرثكألل 4١/7 ةيانبلا يف ينيعلا بسب لوق اذه ()

 .هريغو صاصجلا يزارلا ركب يبأل بسن «هئزجي
 نمل ٥۳۹/۳ نيدباع نباو ۲۹٤/۱ قئافلا رهنلاو ۳۸۱/۱ ريدقلا حتف رظنيو

 هل حرشني ام وهو «مومأملا ال «مامإلا يأرب ةربعلا نأو ءزاوجلاب ةيفنحلا رابك نم لاق
 هر و

 .ةدشب هيلع دكؤيو ءردصلا

 ءنّمأ ءاش نإ :رّيخي يدتقملاو «تونقلاب مامإلا رهجي :فسوي يبأ دنعو (0)

 . 47/7 ةيانبلا .ةتفاخم وأ ًارهج أرق ءاش نإو



 لفاونلا باب ب

 لفاونلا باب
N 29 5 كك  

 عبرأو ‹«ناتعكر اهدعبو ء.رهظلا لبق عبرأو .رجفلا لبق ناتعكر ةنسلا

 ءءاشعلا لبق عبرأو «برغملا دعب ناتعكرو ‹ نيتعكر ءاش نإو ءرصعلا لبق

 .نيتعكر ءاش نإو ءاهّدعب عبرأو

 .بحتسم َكاذف : ءاشعلاو رصعلا لبق ركذ ام : هنع هللا ىضر لاق

 لفاونلا باب

 «ناتعكر اهدعبو ءرهظلا لبق عبرأو .رجفلا لبق ناتعكر لا اق

 لبق عبرأو «برغملا دعب ناتعكرو «نّيتعكر ءاش نإو ءرصعلا لبق عبرأو

 .نيتعكر ءاش نإو ءاهدعب عيرأو ءءاشعلا

 .(بحتسم َكاذف :ءاشعلاو رصعلا لبق ركذ ام :هنع هللا يضر لاق

 ةرشع يتنِث ىلع رباث نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : هيف لصألاو

 . "جلا يف ًاتيب هل هللا ئنب :ةليللاو مويلا يف ةعكر

 ,«"”باتكلا» يف َركَذ ام وحن ئلع ملسو هيلع هللا یلص يبنلا هَرسقو

 نسح ثيدح :لاقو )5١5(2 يذمرتلا ننس «(۷۲۸) ملسم حيحص )١(

 ناتعكرو «برغملا دعب ناتعكرو ءاهدعب ناتنثو «رهظلا لبق عبرأ اهنأ هيفو «حيحص
 ٠١۷/۲. ةيارلا بصن رظنيو ءرجفلا لبق ناتعكرو «ءاشعلا دعب

 ۳/*٠٠. ةيانبلا .يرودقلا وأ طوسبملا يأ (؟)



 ۱۱ لفاونلا باب

 ها هاو ا. ا. وو و و هاهو GGG GRO GCG GOG هه GOA ه هواه اه. وه يه هه هاه OG OCA ¢ ههه

 .ًانَسَح :("'لصألا» يف هاّمس اذهلف ءرصعلا لبق عبرألا ركذي مل "هنأ ريغ

 .عبرألا وه لضفألاو «راثآلا فالتخال : "رخو

 .ةبظاوملا مدعل ؛ًابحتسم ناك اذهلف ءءاشعلا لبق عبرألا كد ملو

 «رّيخ اذهلف «عبرألا َركَذ "'هريغ يفو ءءاشعلا دعب نيتعكر هيف ركذو

 نم فرع ام ىلع «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًاصوصخ «لضفأ عبرألا نأ الإ
 ل ٠ ۷

 ئلص هللا لوسر هلاق اذك ءاندنع ٍةدحاو ٍةميلستب :رهظلا لبق عبرألاو
 .”'ملسو هيلع هللا ۸ 0

 .' هللا همحر ىعفاشلا فالخ هيفو ىلا 5 0000

 .ملسو هيلع هللا لص يبنلا يأ )١(

 ١777/1١. هللا همحر دمحم مامإلل ()

 .دمحم يأ :ريخو :تطبضو «رصعلا لبق نيتعكرلاو عبرألا نيب يلصملا ريخ يأ (۳)

 .ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا يأ )٤(

 .ثيدحلا اذه يف يأ (5)

 .ةرباثملا ثيدح ريغ يف يأ ()

 .ًاراهنو ًاليل ًاعبرأ يلصي نأ لفاونلا باب يف هدنع لضفألا نأ نم (۷)

 .۱۹۹/۱ ةياردلا رظنيو )١1١01(« هجام نبا ننس «(۱۲۷۰) دواد يبأ ننس (۸)

 .5/”7 يوونلل عومجملا رظني .نيتميلستب بحتسي :هدنعف ()



 لفاونلا باب 3

 هركثو «ًاعبرأ ءاش نإو «نيتعكر ةميلستب یلص ءاش نإ : 47 لفاونو

 كلذ ىلع ةدايزلا

 تاعكر ينامث ْىَّلص نإ : هللا همحر ةفينح وبأ لاق : ليللا ةلفان امأو
 ىلع ةدايزلا هركنو ءزاج : ةدحاو ٍةميلستب

 .ةدحاو ةميلستب نيتعكر ىلع ليللاب ديزي ال : الاقو

 . ليللا ةالص يف ةينامثلا ٍركذي مل : «ريغصلا عماجلا» يفو

 اغراء نو «نيتعكر ةميلستب لص ءاش نإ 0 00 :لاق

 يلع ةدايزلا هركتو

 تاعكر ينامث لص نإ :هللا همحر ةفينح وبأ لاق :ليللا ةلفان امأو
 . "كلذ ىلع ةدايزلا هركّتو ءزاج :ةدحاو ةميلستب

 .ةدحاو ةميلستب نيتعكر ىلع ليللاب ديزي ال :الاقو

 .(ليللا ةالص يف ةينامثلا ركذي مل :«"”ريغصلا عماجلا» يفو

 الولو "كلذ لع ىلع دزي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :ةهاركلا ليلدو

 .زاوجلل ًاميلعت ؛دازل :ةهاركلا

 ىنثم ىنثم :هللا امهمحر ٍدمحمو فسوي يبأ دنع ليللا يف لضفألاو

 .عبرأ عبرأ :راهنلا يفو

 لاقو «مالسإلا رخفو يرودقلا رايتخا اذه ٥۷/۳: ةيانبلا يف ينيعلا لاق )١(

 .تاعكر نامث ىلع ةدايزلا هركت ال هنأ حصألا :ةمئألا سمش

 .انه امع هتغايص فلتختو «/ا/ص (۲)

 0٥۸/۳. ةيانبلا يف رظنت .كلذ ىلع ةدايزلا ىلع لدت ثيداحأ كانه لب (۳)



 ۱۳ لفاونلا باب

 .٠ هو و و واو د ه و و ىو وهن واو GOGO HO HDG هو وه ولو هاه ها O QO O هو ده هلو هه

 .ىنثم ىنثم امهيف :هللا همحر '”ىعفاشلا دنعو

 .عبرأ عبرأ امهيف :هللا همحر ةفينح يبأ دنعو
 و و

 راهنلاو ليللا ةالص» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : هللا همحر ىعفاشلل

 لا اح
 .٠ سم

 ھه +#

 .ليللا يف حيوارتلاب ٌرابتعالا :امهلو

 دعب يلصي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .“اهنع هللا يضر ةشئاع هثور «"ًاعبرأ ءاشعلا

 .””ئحضلا يف عبرألا ىلع بِظاوي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ناكو

 .ةليضف ديزأو «ًةقشم َرثكأ نوكيف «ةميرحت ٌمودأ هنألو

 هنع جرخَي ال :ةدحاو ٍةميلستب ًاعبرأ يلصي نأ َرَدَن ول اذهلو

 .رخآلاب ةدهعلا نع جرخَي الف «قشأ ةميلستب عبرألا نأل ؛نيتميلستب

 .۲۲۸/۱ جاتحملا ينغم (۱)

 )۷٤۹(. ملسم حيحص )٤۷۲(« يراخبلا حيحص (؟)
 عوبطم يفو «ةيادهلل ةيطخلا خسْنلا ضعب يف ءاجو «نئسلا بّثك يف اذكه (۳)

 .راركتلاب .ًاعبرأ ًاعبرأ :ةيادهلا

 )٤( يراخبلا حيحص )/١١1(« دواديبأ ننس )١7457(« ةياردلا رظنيو 5٠١/١.

 (VA). ملسم حيحص )0(



 ها و و ىو. و ىو و. اه وو GCG SG هه يه و هو ههه وو < ها وه هه واو هه هه و هاه يه هه هه

 .جرخي :''”بلقلا ئلعو ١ 5 )( <

0 3 
 .ريسيتلا ةهج اهيف ئعارتف «ةعامجب ىدۇ حيوارتلاو

 .ملعأ ئلاعت هللاو قوال عفش : اورام تعفو

¥ FF د 

 .ةميلستب ًاعبرأ ئلصف «نيتميلستب ًاعبرأ يلصي نأ رذن ول يأ )١(

 ٠٤/۳. ةيانبلا .ىنثم ىنثم : هللا همحر يعفاشلا مامإلا هب جتحا ام يأ (۲)



 ١ ةءارقلا يف لصف

 ةءارقلا يف لصف

 . نييلوألا نيتعكرلا يف ةبجاو ضرفلا يف ةءارقلا

 ةءارقلا يف لصف

 .(نييلوألا نْيتعكرلا يف ٌةبجاو ضرفلا يف ةءارقلا) :لاق

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛اهَّلك تاعكرلا يف :هللا همحر '”يعفاشلا لاقو

 .ةالص اکر لگو 2 "”«ةءارقب الإ ةالص ال» :مالسلاو

 ؛لكلا مام رثكألل ةماقإ ؛"”تاعكر ثالث يف :هللا همحر كلام لاقو
£ 

 .اريسيت

 ثمألاو 27١ /لمزملا .«ِناءمْلأ نم رسي ام وشاف :ئلاعت هلوق :انلو

 .راركتلا يضتقي ال لعفلاب
 4 م

 نم “نالكاشتي امهنأل ؛ نلوألاب ًالالدتسا :ةيناثلا ىف انبجوأ امنإو

 )١( جاتحملا ينغم ١/١155.

 .(8945) ملسم حيحص (۲)

 ريغ «”ىزجي ال هنأ بهذملا نم حيحصلاو «كلام دنع فيعض لوق اذه (۳)

 .۲۹ص باهولا دبع يضاقلل نيقلتلا .ةعكر لك يف ةحتافلا

 .ئلوألا ةعكرلاب يأ ()
 .ناهباشتت ةيناثلاو لوألا ةعكرلا نأل يأ )٥(



 ةءارقلا يف لصف 1

 .أرق ءاش نإو «َحّبس ءاش نإو «تكس ًءاش نإ نْيَبرخألا يف ٌرّيخم وهو

 ٍةفصو «رفسلاب طوقسلا قح يف امهناقرافيف :ناّيرخألا امأف ءدجو لك
 رام ناقَحلُت الف ءاهرْدَقو «ةءارقلا

 يهو «ةلماكلا ىلإ فرصنتف ءًاحيرص ةروكذم :"”ئور اميف :ةالصلاو

 ال :فلح اذإ ام فالخب ءةالص يلصي ال :فّلَح نّمك « "افرع ناتعكرلا

 .يلصي
 داق نان ك ا نا الا يف ٌرّيخم وهو) :لاق

 .(أرق ءاش نإو حبس

 .هللا همحر ةفينح ىبأ نع يور اذك

OR 200 0  
 .مهنع هللا يضر ةشئاعو «دوعسم نباو «يلع نع ٌروثأملا وهو

 . كلذ ىلع مواد مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛أرقي نأ لضفألا نأ الإ

 .ةياورلا رهاظ يف ءاهكرتب وهسلا بجي ال اذهلو

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ )١(

 .ًاحالطصا يأ (۲)

 .مهضعب هوقو ءةدحاو ٍةحيبست َرْدَق :ليقو «تاحيبست ثالث ةءارق َرْدَق (۳)

 ۷٤/١. يلالبنرشلا ةيشاح عم ررغلاو رردلا « 171/١ قئاقحلا نييبت

 .ةدحاو ةحيبست :ليقو «تاحيبست ثالث )٤(

 )٥( ةيارلا بصن «(77/57) ةبيش يبأ نبا فنصم راثآلا هذهل رظني 5//١5.

 ١5/8/5. ةيارلا بصن )٤٥١(« ملسم حيحص «(1/1/5) يراخبلا حيحص (5)



 ۱۷ ةءارقلا يف لصف

9 ENE 
 رتولا عيمج يفو ‹ لفنلا تاعكر عيمجج يف ةبجاو ةءارقلاو .

 .اهاضق : اهَدَسفأ مث «قلفان يف ٌعَرَش نمو

 نييرخألا َدَسفأ مث ءَدَعَقو ءنْييِلوُألا يف أرقو ءًاعبرأ لص نإو : . . .

  5و 8 ٠

 .(رتولا عيمج يفو «لفتلا تاعكر عيمج يف ةبجاو ةءارقلاو) :لاق

 :ةثلاثلا ىلإ ٌمايقلاو «ةدج ىلع ةالص :هنم عفش لك نألف :لفنلا امأ
 .ةأدتبم ةميرحتك

 انباحصأ نع روهشملا يف «ناتعكر الإ ئلوألا ةميرحتلاب بجي ال اذهلو

 .ةثلاثلا يف "'”حيتفتسُي :اولاق اذهلو

 .طايتحاللف :ٌرتولا امأو

 .(اهاضق : اًهَدسفأ مث «ةلفان يف عرش نمو) :لاق

 مور الو « هيف عربتم هنأل ؛هيلع ءاضق ال : هللا همحر * ءفاشلا لاقو

 نع هتنايص ةرورض ؛مامتإلا همزليف «ةبرق عقو

or 3 54 نع سا ا  

 :نييرخألا دسفأ مث «دعقو «نييلوألا يف أرقو ءاعبرأ ئلص نإو) :لاق

 ....كمسأ كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس :حاتفتسالا ءاعد أرقي يأ (۱)

 196/١. بذهملا (۲)



 ةءارقلا يف لصف 14

 .نيتعكر ئضق

 يبأ دنع اذهو ‹ نيتعكر داعأ : ًائيش ًنهيف أرقي ملو .ًاعبرأ لص نإو

 .ًاعبرأ يضقي : هللا همحر فسوي يبأ دنعو هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح

 ت

 ةلزنمب :ةثلاثلا ىلإ مايقلاو مَن دق لوألا عفشلا نأل ؛(نيتعكر ئضق

 .امِزلُم نوكيف «ٍةأدتبم ةميرحت
 .امهيف عورشلا دعب نْيَيرخألا دسفأ اذإ اذه

 .نْييرخألا يضقت ال :يناثلا عفشلا يف عورشلا لبق دسفأ ولو

 .رذنلاب عورشلل ًارابتعا ؛يضقي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 . "هب الإ هل ةحص ال امو «"'هيف عرش ام مزل عورشلا نأ :امهلو

 .ةيناثلا ةعكرلا فالخب «يناثلاب قّلعتت ال لوألا عفشلا ةحصو

 .ةلفان اهنأل ؛ رهظلا س :اذه اىلعو

 .ةدحاو ٍةالص ةلزنمب اهنأل ؛اطايتحا ؛ًاعبرأ يضقي :ليقو

 دنع اذهو ‹ نيتعكر داعأ :ًائيش نهيف أرقي ملو اقرأ ئلص نإو) :لاق

 .(اعبرأ يضقي :هللا همحر فسوي يبأ دنعو «هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ

 دحر دمحم دع نأ :اهيف لضألاو وأ ةا لع ةلاتلا ةو
 ؛ةميرحتلا نالطب بوي :امهادحإ يف وأ «نييلوألا يف ةءارقلا كرت :هللا
 : .لاعفألل دمعت اهنأل

 .ىلوألا ةعكرلا وهو )١(

 .ةيناثلا نودب ئلوألل ةحص ال هنإف «ةيناثلا ةعكرلا مزلت ًاضيأو يأ (؟)



 ٠و٠ ىو. و واو او وأو ها ولو ولو اه هاهو اه هله هلو يه هواه هوو هو هه او اه هاه هه هاه ه هج هله

 تجوب ال هلزألا خفت ي رن دلل هجر قروب ياارب

 الأ ئاز ركر ةءارقلا نأل ؛“"ءادألا 30 بجوي امنإو «ةميرحتلا نالطب

 "اهب الإ ءادألل EW هنأ ريغ كايد ًادوجي ةالصلل نأ ئرت

 .ةميرحتلا لطبت الف «هكرَت ىلع ديزي ال ءادألا داسفو

 نالطب ؛ بجوي : :نْيَيلوُأْلا يف ةءارقلا كرت : هللا همحر ةفينح يبأ دنعو

 ىلع ةالص : :عوطتلا نم عفش لك نأل ؛بجوي ال :امهادحإ يفو «ةميرحتلا

 داسفلاب انّيِضقف . هيف دهتجم ةدحاو ةعكر يف :ءارقلا كرب اهدافو قدح

 عفشلا موزل قح يف ةميرحتلا ءاقبب انمكحو «ءاضقلا بوجو قح يف
 .اطايتحا ؛ يناثلا

 نأل ؛امهدنع نيتعكر ئضق :لكلا يف أرقي مل اذإ :لوقن اذه تبث اذإ
 حصي ملف ءامهدنع لوألا عفشلا يف ةءارقلا كتب تَلْطَب دق دق ةميرحتلا

 .يناثلا عفشلا يف عورشلا

 مث «يناثلا عفشلا يف ذ عورشلا حصف ف هللا همحر فسوي يبأ دنع تيقبو

 .هدنع عبرألا ءاضق هيلعف : هيف ةءارقلا كرتب لكلا َدَسَق اذإ

 .هنالطب ال )١(

 .ةءارقلا نودب يأ (۲)

 .ةءارقلاب يأ (۳)

 .ئلوألا ةعكرلا يف الإ ةءارقلا بجت ال هللا همحر يرصبلا نسحلا دنع هنإف (5)

 ۸١. /۳ ةيانبلا



 ةءارقلا يف لصف ۲٠۰

 . عامجإلاب «نْييرخألا ءاضق هيلعف : ريغ ال ءنْيبلوُألا يف أرق ولو
 . عامجإلاب ءَنْيبلوُألا ءاضق هيلعف : َريغال ءنْييرخألا يف أرق ولو
 . عامجإلاب ءنُييرخألا ءاضق هيلعف : نْييرخألا ئدحإو نْييلوألا يف أرق ولو
 . عامجإلاب ءنْييلوُألا ءاضق هيلعف : نْييلوُألا ئدحإو نْيَيرخألا يف أرق ولو

 فسوي يبأ لوق ئلعف : نييرخألا ئدحإو نّييلوألا ئدحإ يف أرق ولو

 . عبرألا ءاضق هيلع هللا همحر

 .؛ (عامجإلاب 6 يرخألا اضف هيلعف :ريغ ال «نييلوألا يف أرق ولو) :لاق

 .يناثلا عفشلا يف ٌعورشلا حصف «لطبت مل ةميرحتلا نأل

 .لوألا عفشلا داسف بجوي ال :ةءارقلا كرتب هذاسف مث

 ا اف هيلعف :ريغ ال اا يف أرق ولو) :لاق

 .يناثلا عفشلا يف عورشلا حصي مل امهدنع نأل ؛(عامجإلاب

 .""اهاّدأ دقف :حِص نإ هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 .نييرخألا ءاضق هيلعف :نْييرخألا ئدحإو نّيَيلوألا يف أرق ولو) :لاق

 .عامجإلاب

 .عامجإلاب ءَنييلوُألا ءاضق هيلعف :نْيبلوُألا ىدحإو نْيبرخألا يف أرق ولو
 فسوي يبأ لوق ئلعف :نْييرخألا ئدحإو نّيلوألا ئدحإ يف أرق ولو

 .(عبرألا ءاضق هيلع هللا همحر

 .نيبلوألا :اهتحت بتكو .امهادأ :خسُت يفو .87/7 ةيانبلا .عبرألا ئدأ يأ )١(



 ۳١ ةءارقلا يف لصف

 ع

 .نييلوألا ءاضق هيلع : هللا همحر دمحم دنعو

 دنعو ءامهدنع ًاعبرأ يضف : ريغ ال «نييلوألا ئدحإ ىف أرق ولو

 . نيتعكر ئضق : هللا همحر دمحم

 فسوي يبأ دنع ًاعبرأ ئضق : ريغ ال ءنّيَيرخألا ىدحإ يف أرق ولو
 .نيتعكر : امهدنعو هللا همحر

 50000 ةالص دعب َّْلصُي ال” : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ٌريسفتو

 .ةيقاب ةميرحتلا نأل ؛ هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذكو ي ن ۰
 2 o غ و 0

 دق ةميرحتلا نأل ؛(نييلوألا ءاضق هيلع :هللا همحر دمحم دنعو)

 .هدنع تعفترا

 كل تیور :لاقو "”هنع ةياورلا هذه هللا همحر فسوي وبأ ركنأ دقو
 و

 .نيتعكر ءاضق همزلي هنأ هللا همحر ةفينح ىبأ نع
 . 8 ي

 .هنع هتياور نع عجري مل هللا همحر دمحمو

1 2 - 

 ءامهدنع اعبرأ ئضق :ريغ ال «نييلوألا ئدحإ ىف أرق ولو) :لاق

 .نيتعكر ئضق :هللا همحر دمحم دنعو
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 فسوي يبأ دنع اعبرأ ئضق :ريغ ال «نييرخألا ئدحإ يف أرق ولو

 .(نيتعكر :امهدنعو « هللا همحر

 ٍةالص دعب ىلصي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ٌريسفتو) :"”لاق

 .هنع ةياورلا هذه دمحم ىلع فسوي وبأ ركنأ يأ )١(

 .هللا همحر دمحم مامإلا يأ (۲)



 ةءارقلا يف لصف ۲

 ع

 .ةءارق ريغب نيتعكرو ‹ةءارقب نيتعكر ينعي : «اهلثم

 . مايقلا ىلع ةردقلا عم ًادعاق ةلفانلا يلصيو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع زاج : رذع ريغ نم َدَعَق مث ءامئاق اهحتتفا نإو

 نایب "”نوكيف «(ةءارق ريغب نيتعكرو ءقءارقب نيتعكر ينعي :"””«اهلثم
 .اهلك لفتلا تاعكر يف ٍةءارقلا ةيضرف

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(مايقلا ىلع ةردقلا عم ًادعاق ةلفانلا يلصيو) :لاق

 "”"«مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع ٍدعاقلا ةالص» :مالسلاو

 زوجيف «مايقلا يلصملا ىلع قشي امبرو « '”عوضوم ٌريخ ةالصلا نألو
 000 هنع مطقتي ال يك ؛هکر هل

 ةلاح يف دعقي امك دعقي هنأ :راتخملاو ءدوعقلا ةيفيك يف اوفلتخاو

 .ةالصلا يف ًاعورشم َدِهْع هنأل ؛ دهشتلا

 ةفينح يبأ دنع زاج : :رذع ريغ نم َدَعَق مث ءًامئاق اهحتتفا نإو) : لاق

 نانا اذهو «(هللا همحر

 موي يف ةالص اولصت ال» :ظفلبو ءهدجأ مل ۲٠۲/١: ةياردلا يف لاق )١(
 .59/17 ةميزخ نباو «(77947) نابح نبا هححصو «(51/4) دواد يبأ يف :«نيترم

 .ثيدحلا يآ (۲)

 )۷۳١(. ملسم حيحص )١115(: يراخبلا حيحص يف بيرق ظفلب (۳)

 .۸۸/ ةيانبلا .ةبجاو ريغ اهنوك ؛كنع عوفرم «كل ع ورشم يأ (5)

 نع مايقلا ببسب يأ .هب عطقني ال يك :خسُت يفو :84/7 ةيانبلا يف لاق (5)

 .كلذ ىلإ يضفي امبر مايقلا نأل ؛ريخلا



 ۲۴۳ ةءارقلا يف لصف

 .رذع نم الإ هئزجي ال : امهدنعو
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 .تهجوت ةهج يأ ىلإ هتباد ىلع لفنتي : رصملا جراخ ناك نمو
 4 و

 . ءاميإ ءىموي

 .رذنلاب ٌربتعم عورشلا نأل ؛سايق وهو «(رذع نم الإ هئزجُي ال :امهدنعو)

 ."”هنودب ةحص :رشاب امو «"”يِقب اميف مايقلا ريثابي مل هنأ :هلو

 همزلي ال :مايقلا ىلع صني مل ول ئتح ءاّصن همزتلا هنأل ؛رذنلا فالخب
 .هللا مهمحر "”خياشملا ضعب دنع مايقلا

 .تهّجوت ةهج يأ لإ هيَباد ىلع لفنتي :رصملا جراخ ناك نّمو) :لاق

 .(ءاميإ ”ىموي

 ةالصلا هيلع هللا لوسر تيأر :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل

 ."ءاميإ موی ريح ىلإ ةّجوتم وهو «رامح ئلع يلصي مالسلاو
 :لابقتسالاو لوزنلا هانمزلأ ولف ءيتقوب ةّصتخم ٌريغ لفاونلا نألو

 ."ةلفاقلا نع وه ٌعطقنَي وأ «2””ةلفانلا هنع عطقنت
 ذل 4 و نول ا وولف

 .تقوب ةصتخمف :ضئارفلا امأ

 .ةالصلا نم يأ )١(

 .ةيناثلا يف مايقلا نودب ةحص : لوألا يف مايقلا نم رشاب اَمِل يأ (۲)

 .45/1 ةيانبلا .هقفاو نمو «ه54/7ت ءدمحم نب يلع يودزبلا هب دارأ (۳)

 )01٠١. ملسم حيحص )٤(

 ٠/۳. ةيانب .ًابكار عوطتي نأ ردقي ال :لوزنلا مزلأ اذإ هنأل (0)

 .ئفخي ال ام ررضلا نم كلذ يفو «هبكرو هتلفاق نع عطقنيو رخأتي لوزنلاب يأ (5)



 ةءارقلا يف لصف ۲٤

 . ينبي : لرل مث ءابكار عوطتلا حتتفا نإف

 . لبقتسا : بكر مث ءالزان ةعكر یلص نإو

 .لفاؤوت" بتاورلا سلو

 .اهرئاس نم دكآ اهنأل ؛رجفلا نمل لزتي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .رصملا يف ''"زاوجلاو ءرفسلا طارتشا يفني :رصملا جراخب دييقتلاو
 .ًاضيأ رصملا يف زوجي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 هيف بوكرلا ىلإ ةجاحلاو ءرصملا جراخ درو صنلا نأ :رهاظلا هجوو
 اغا و
 .ينبي :لرَت مث ءًابكار عوطتلا حتتفا نإف) :لاق

 دقعنا بكارلا مارحإ نأل ؛(لبقتسا :بكر مث الذان فكر اض نو

 .حص :امهب ئتأ اذإف «لوزنلا ىلع هتردقل ؛دوجسلاو عوكرلل ًازّوِجُم
 كرت ىلع هب ٌرلقَي الف «دوجسلاو عوكرلا بوجول دقعنا لزانلا مارحإو

 .رذع ريغ نم همز ام

 .ًاضيأ لر اذإ لبقتسُي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 وه لرو عكر رابع اا كمي لاك 6 هللا ر وم م اكو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «ٌرهاظلا وهو «حصألا

 يل ب اي

 ةبادلا ىلع عوطتلا َزاوج ًاضيأ يفني :رصملا جراخب دييقتلا نإ يأ :بصنلاب )١(

 .رصملا يف
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 ۲0٥ ناضمر رهش مايق يف لصف

 ناضمر رهش مايق يف لصف

 مهب يلصيف ءءاشعلا دعب ناضمر رهش يف سالا ٌممتجي نأ ُبحتسُي
 .ناتميلست ٍةحيورت لك يف «وتاحيورت سمخ مهُمامإ

 . مهب روي مث ءٍةدحاو ٍةحيورت ٌرادقم نیتحیورت لك نيب سلجیو

 و

 ناضمر رهش مايق يف لصف

 حيوارتلا

 يلصيف «ءاشعلا دعب ناضمر رهش يف سانلا عمتجي نأ بخش لاق

 نایاب ةسیورت لک یف نتناجيوزت نسخ مهّمامإ مهب

 .(مهب رِتوي مث «ةدحاو ةحيورت َرادقم نيتحيورت لك نيب سلجیو

 يبأ نع نسحلا ئور اذك نس اهنأ حصألاو « «بابحتسالا ا

 0 'ههنع هللا يضر نودشارلا ء ءافلخلا اغ طار هنأ ی نقشت

 ةيشخ وهو «ةبظاوملا هكر يف رذعلا نيب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو
 ان تک نأ

 .نيتميلستب ةحيورت لك :خسُن يفو (۱)

 ٠٠١/۳. ةيانبلا .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (1)

 عنمي ام نّيِب 7٠70/١ رابخإلاو فيرعتلا يفو «هدجأ مل 7١7/١: ةياردلا يف (۳)

 .هريغو أطوملا ةياور ركذو «ةبظاوملا

 )٤( يراخبلا حيحص )1١١19(, «11ا/ا/) ملسم حيحص 5١لا (.



 ف

 ناضمر رهش مايق يف لصف ۲٦

 .ةيافكلا هجو ىلع ركل «ةعامجلا : اهيف ةّكسلاو

 . ةليضفلل رات : ةعامجلا نع فلختملاف : ضعبلا اهماقأ ولو
 1 1 او م

 نيب اذكو «ةحيورتلا ٌرادقم : نيتحيورتلا نيب سولجلا يف بحتسملاو

 .رتولا نيبو ٍةسماخلا

 عتتما ول ئتح «(ةيافكلا ا فعالا :اهيف ةنسلاو) : لاق

 نيئيسم اوناك : اهتماقإ نع مهّلك دجسم لهأ

 نأل ؛(ةليضفلل كرات :ةعامجلا نع فّلختملاف :ضعبلا اهماقأ ولو)

 .""اهنع ُفّلختلا مهنع ئورُي مهنع هلل يضر ةباحصلا دارفأ

 «ةحيورتلا ٌرادقم :نْيتحيورتلا نيب سولجلا يف بحتسملاو) :لاق

 ."”نيمرحلا لهأ ةداعل ؛(رتولا نيبو ٍةسماخلا نيب اذكو

 .حيحصب سيلو «يتاميلست سمخ ىلع ةحارتسالا ضعبلا نسحتساو

 ءرتولا لبق ءءاشعلا دعب "اهتقو نأ ئلإ ٌريشُي :مهب روی مث : هلوقو
 .هللا مهمحر “خياشملا ةماع لاق هبو

 هللا يضر رمع نبا نع 90١1/1١ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا ئور دقف )١(

 .ناضمر يف مامإلا فلخ يلصي ال ناك هنأ امهنع

 تاعكر عبرأب :ةرونملا ةنيدملا مرح لهأو «فاوطلاب :ةكم مرح لهأف )۲(

 .ليللا ةالص ىف يزورملا هجرخأ ۲٠٤/١: ةياردلا يف لاق ٠٠١١/۴« ةيانبلا .ًاعوطت

 حيوارتلا ةالص يأ ()

 .خلب خياشم ةماع :خسن يفو (4)
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 "1 ناضمر رهش مايق يف لصف

 .هدعبو ءرتولا لبق ليللا رخآ ىلإ ءاشعلا دعب اهتقو نأ حصألاو
0 

 . ناضمر رهش ريغ يف ٍةعامجب رتولا ىلصي الو

 - 3 - ع 2م 5

 ءرتولا لبق ليللا رخآ ىلإ ءاشعلا دعب اهتقو نأ حصألاو) :لاق
 ° سو

 تاشلا دعي تس لفاوت اهنآل ؛(هدعبو

 نأ ئلع هللا مهمحر خباشملا رثكأو «ءاهيف ةءارقلا ردق تركي ملو E : و ا نإ 0س (0» ثم

 .موقلا لسكل كري الف رم متخلا اهيف "سلا
 س و و

 .”ةّدَسب ثسيل اهنأل ؛ "'اهكرتي ثيح «تاوعدلا نم ٍدهشتلا دعب ام فالخب
03 

 ٌعامجإ هيلعو «(ناضمر رهش ريغ يف ٍةعامجب ٌرتولا ئلصي الو) :لاق

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نيملسملا

FF ¢ Fدع  

 )١( .برقأ وهو هللا امهمحر يرودقلا وأ دمحم مامإلا يأ البناية1//ا٠١.

 ٠٠۸/۳. ةيانبلا .نيدشارلا ءافلخلا ةنس يأ (۲)

 ٠١۹/۳. ةيانبلا .ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا ئلع ةالصلاب يتأي نأ يغبني نكلو (۳)

 هئس وأ ابحتسم وه ام كرتي ال فيك ءٌرظن اذه ىف : ١٠١4/7 ةيانبلا ىف لاق (5)
 ادو هلك ارم ىلا ف ةر لكلا أل محلا وهو س
 .!؟دهشتلا دعب هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةروثأملا تاوعدلا تيوُر هنإف

 هللا یلص هللا لوسر نأ (288) ملسم ئور دقو !؟ِةّنسب تسيل اهنإ :لوقي فيكو

 باذع نم :عبرأ نم هللاب ذوعتيلف ريخألا دهشتلا نم مكدحأ غرف اذإ :لاق ملسو هيلع

 .لاجدلا حيسملا رش نمو «تامملاو ايحملا ةنتف نمو «ربقلا باذع نمو «منهج

 حيحص وهف :يعادتلا ليبس ىلع ناضمر ريغ يف ةعامجب اوَّلص ولو يأ (5)
 ./0/7 قئارلا رحبلا .هركي الف :دحاوب نانثا وأ ءدحاوب لحاو ئدتقا اذإ امأ «هوركم



 باب ۲۸

 باب

 ةضيرفلا كاردإ

 عم لدي مث «ئرخآ يلصي : تَّميقأ مث ءرهظلا نم ةعكر یلص نّمو
 . موقلا

 .حيحصلا وه «مامإلا عم عرشيو «عطقي : ةدجسلاب ئلوألا ٍدّيقُي مل نإو

 باب

 ةضيرفلا كاردإ

 ةنايص ؛(ئرخأ يلصي : كيا مث ءرهظلا نم ةعكر لص نَمو) :لاق

 .ةعامجلا ةليضفل ااا شا عم 8 مث) «نالطبلا نع ئّدؤملل

 وه «مامإلا عم ٌعرشيو «عطقي :ةدجسلاب ئلوألا يقي مل نإو) :لاق

 .لامكإلل :عطقلا اذهو « رضا حب ب هنأل ؟(حيحصلا

 .لامكإلل سيل هنأل ؛ لفنلا يف ناك اذإ ام فالخب

 عطقي :مامإلا بّطَخ وأ «ميِقأف «ةعمجلا وأ رهظلا لبق ةّنسسلا يف ناك ولو

 :ليق دقو «هللا همحر فسوي يبأ نع كلذ ئوري «نيتعكرلا سأر ىلع

 .ضقنلا :خسُت يفو )١(



 ۲۹ ةضيرفلا كاردإ

 .ًاعبرأ اهي : رهظلا نم ًاثالث اولص دق ناك نإو

 .ةلفان مهعم يلصي يذلاو «موقلا عم لخدي : اهمتأ اذإو

 . مهعم لخديو ‹ عطقي : تقام «ةعكر رجفلا نم ئلص نإف

 ركل نآل 4 عيرأ اهني «رهظلا نم ادا الص دف ناك نإو) لاق

 ْ ضفرلا ليتي الف «لكلا َمْكُح
 :ةدجسلاب اهُدّيقُي ملو دعب ةثلاثلا يف ناك اذإ ام فالخب

 ا ءمّلسو دعقف «داع ءاش نإ : :ريختيو «ضفرلا لَحَمب هنأل ؛اهعطقي

 .مامإلا ٍةالص يف لوخدلا يوني ًامئاق رّبك

 نأل ؛(ةلفان مهعم يلصي يذلاو «موقلا عم لخدي :اهمتأ اذإو) :لاق
 .ٍاحاو ,تقو يف ٌرركتي ال ضرفلا

 ؛(مهعم لخديو «ٌعّطقَي :تَميقأ مث ءةعكر رجفلا نم لص نإف) :لاق

 اا زفت: ىرشأ اك ا ىل هنكل

 .ةدجسلاب اهديقي نأ لبق ةيناثلا ىلإ ماق اذإ ""اذكو ےل ےک

 .رجفلا دعب لفنتلا ةيهاركل ؛مامإلا ٍةالص يف ٌعِرْشَي ال :"'مامتإلا دعبو

 .انلق امل ؛ رصعلا دعب اذكو

 ًةوركم ثالثلاب لُفتتلا نأل ؛ةياورلا رهاظ يف «برغملا دعب اذكو
 ١ ماما ةا :ًاعبرأ اهِلْعَج يفو

 .هتالص عطقي يأ )١(

 .هدحو اهيف عرش يتلا رجفلا ةالص مامتإ دعب يأ (۲)



 ةضيرفلا كاردإ ۳٠

 5 م 5-1 4 e ص ت

 .يلصي ئتح هنم جرخٌب نأ هل هرکی : هيف نذأ دق ادجسم لَخَد نمو

 الإ «جرخَي نأب سأب الف : ءاشعلا وأ َرهظلا تناكو ئلص دق ناك نإو

 . ةماقإلا ىف نذؤملا َدَخَأ اذإ
 و ا ين -4 م

 يف نذؤوملا دَخَأ نإو جرخ : : رجفلا وأ برغملا وأ رصعلا تناك نإو

 . ةماقإلا

 ئتح هنم جرخَي نأ هل هرکی :هيف نذَأ دق ًادجسم لحد نَمو) :لاق

 الإ ءادنلا دعب دجسملا نم جرخي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ (يلصي
 ."”«عوجرلا ديري ةجاحل جرخي لحجر وأ فاس

 ليمكت «ةروص رَت هنأل ؛ هتعامج رم هب مِظننَي نمم ناك اذإ الإ :لاق

 نأب َسأب الف :ءاشعلا وأ َرهظلا تناكو ْئلص دق ناك نإو) :لاق

 .ةرم هللا يعاد باجأ هنأل ؛(جرخُي
 .ًانايع ةعامجلا ةفلاخمب مهني هنأل ؛(ةماقإلا يف نذؤملا َدَحَأ اذإ الإ) و ېو

 نذؤملا حا نإو َجَرَخ :رجفلا وأ برغملا وأ رصعلا تناك نإو) :لاق
 .اهدعب لفنتلا ةهاركل ؛(ةماقإلا ىف

 .هتجاحل :خسُت يفو )١(

 ئورو « تاقث هلاجرو « بيسملا نب ديعس نع 285 ص دواد ىبأ ليسارم )۲(

 ۲٠٤/۱. ةياردلا ءاعوفرم هوحن فيعض دائسإب )۷۳٤( هجام نبا



 ۳۱ ةضيرفلا كاردإ
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 : رجفلا يتعكر لصُي مل وهو ءرجفلا ةالص يف مامإلا ىلإ ئهتنا نّمو

 باب دنع ٍرجفلا يّتعكر يلصي : ئرخألا َكِردّيو «ٌةعكر هتوفت نأ يشخ نإ
 . موقلا عم لخدي مث «دجسملا

 .نيلاحلا يف اهكرتي ثيح «رهظلا ذس فالخب

 يتعكر لصُي مل وهو ءرجفلا ةالص يف مامإلا ىلإ ئهتنا نّمو) :لاق
 رجفلا يّتعكر يلصي :ئرخألا كردي عكر هّلوفت نأ يشخ نإ :رجفلا

 نيب عمجلا هتكمأ هنأل ؛ ("”موقلا عم ا مث «دجسملا باب دنع

 ."”هيئليضفلا

 ؛(رجفلا يتعكر لصُي ملو «مامإلا عم لَحَد :امهتوف َيِِْشَح نإو) :لاق

 .مزلأ “كرتلاب ديعولاو «مظعأ ةعامجلا باوث نأل
 هكمُي هنأل ؛(نْيَلاحلا يف اهكرتي ثيح ءرهظلا ٍةّنس فالخب) :لاق

 .حيحصلا وه «ضرفلا دعب تقولا يف اهؤادأ

 ىلع اهميدقت يف هللا امهمحر ٍدمحمو فسوي يبأ نيب فالتخالا امنإو

 .مامإلا عم :خسُت يفو (۲)

 .ةعامجلا ةليضفو «ةنسلا ةليضف يأ (۳)

 مرحب اهنع نيِفّلختملا تويب قيرحتب ةعامجلا عم ةالصلا كرت ىلع ديعولا يأ (4)
 .هريغو )٦٥۱(« ملسم حيحص يف امك «بّطَح نم



 ةضيرفلا كاردإ ۳۲

 ه6 هو هو و و واو واو و اه هو هه هو ىو و هو هاو او GC GCG هاه هاو هاهو هاه هه هه هله

 اش نا ت ام لع سفلا ةن كلذكاذلو ءامهنع اهريخأتو « نيتعكرلا

 .ئلاعت هللا

 اذإ دجسملا يف ةهاركلا ىلع لدي :دجسملا باب دنع ءادألاب دييقتلاو

 .""ةالصلا يف مامإلا ناك
 يبنلا لعف نع يورملا وه «لزنملا :لفاونلاو نّئسلا ةماع يف لضفألاو 8 2 0 00 27 ا

 ."”مالسلاو ةالصلا هيلع

 عضوم دجسملا باب دنع ناك اذإ اذه :هريغو ١77/١ ةيانبلا يف لاق نكل )١(

 .فوفصلا فلخ هيراوس نم ٍةيراس فلخ دجسملا يف امهيلصي :نكي مل نإف «ةالصلل

 يف يلصي ال نأ يغبنيف :اذه ىلعو. :لاقف 517/١ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا امأ

 .ةّنسلا لعف ىلع ٌمدقم :ةوركملا هكر نأل ؛ناكم دجسملا باب دنع نكي مل اذإ دجسملا

 درو دقف ءاهيف ةلدألا ضراعتل ؛اهيف دهتجملا لئاسملا نم ةلأسملا هذه :تلق

 حيحص .«ةبوتكملا الإ ةالص الف : ةالصلا تميقأ اذإ» : :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق اهيف
 يلصملا تدراط ولو اهيلع ةظفاحملا ىلع ديدشلا تحل: هيف دوور 0“ ) ملسم

 يراقلا ةدمع يف ينيعلا اهاَوق (41710) يقهيبلا يف ةياور تدروو «يتأيس امك «ليخلا

 «ارجفلا يتعكر الإ ةبوتكملا الإ...» :يهو ءا/5/7 راكفألا بخت يفو 0

 .ةبوتكملا الإ :ثيدح مومع ص خي امم اذه ريغو
 نبا اهنّسح 21١7/9 لماكلا يف يدع نبا اهجرخأ ةياور تدرو اهلباقم يفو

 يتعكر الو !هللا لوسر اي :ليق «ةبوتكملا الإ ...» :يهو ء١/۹٤1 حتفلا يف رجح

 .«رجفلا يتعكر الو :لاق ؟رجفلا

 ةادأ لكلو «تالوطملا يف رظني ءروهشم ٌفالخ اهيف ةلأسملاو

 .(۷۸۱) ملسم حيحص (۲)



 r ةضيرفلا كاردإ

 دعب الو ‹سمشلا عولط لبق امهيضقي ال : رجفلا اتعكر هتاف اذإو

 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اهعافترا

 .لاوزلا تقو ىلإ امهّيضقي نأ ىلإ بَحأ : هللا همحر دمحم لاقو 2 »م 0 - 1 5

 هنأل ؛(سمشلا عولط لبق امهيضقي ال :رجفلا اتعكر هتاف اذإو) :لاق

 .حبصلا دعب ةوركم وهو ءًاقلطم الفن ئقبي

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اهعافترا دعب الو)

 هنأل ؛(لاوزلا تقو لإ امهّيضقي نأ يلإ ُبَحَأ : هللا همحر دمحم لاقو
 ."”سيرعتلا ٍةليل ةادغ سمشلا عافترا دعب امهاضق مالسلاو ةالصلا هيلع

 .بجاولاب ءاضقلا صاصتخال ؛ ئضقُّت ال نأ ةّنسلا يف لصألا نأ :امهلو

 ئلع “اور ام يقبف «ضرفلل اعَبَت "”اهئاضق يف درو دق "”ثيدحلاو
 .””لصألا

 .لاوزلا تقو ىلإ هدحو وأ ةعامجلاب يلصي وهو «هل ًاعّبَت ىضقت امنإو

 .هللا مهمحر خياشملا فالتخا :هّدعب اميفو

 .اهدحو تقولا دعب ئضقُت الف :اهاوس نّكّسلا ٌرئاس امأو

 .ةحارتسالاو مونلل ليللا رخآ رفاسملا لوزن :سيرعتلاو «(581) ملسم حيحص )١(

 .ملسم حيحص يف مدقتملا «سيرعتلا ةليل ثيدح نع باوج اذه (؟)

 .ريدقتلا بسحب :تلق .امهئاضق :خسُن يفو (۳)

 .حيحص امهنم لك : تلق .هءارو ام :خسُن يفو «دمحم مامإلا يأ (5)

 .ةنسلا ءاضق بوجو مدع وهو )٥(



 ةضيرفلا كاردإ ۳٤

 رهظلا لصُي مل هنإف : ثالثلا كردي ملو ءرهظلا نم ةعكر كردأ نمو

 . ةعامجلا لْضَف كردأ دق : هللا همحر دمحم لاقو «ةعامجب

 ام ةبوتكملا لبق م عوطتي نأب سأب الف : هيف ّيَلص دق ًادجسم تأ نمو

 .تقولا يف ماد ام هل ادب

 © ضرفلل ًاعَّبت اهئاضق يف هللا مهمحر خياشملا فلتخاو

 لصُي مل هنإف :ثالثلا كردي ملو ءرهظلا نم ةعكر كردأ نّمو) :لاق

 َرِخآ كردأ نم نأل ؛(ةعامجلا لّضف كردأ دق :هللا همحر دمحم لاقو

 ةعامجلاب اهّلِصُي مل هنكل ءةعامجلا باوث ًازِرحُم راصف «هكردأ دقف :ءيشلا

 .ةعامجلا كردي ال :هنيمي يف هب ْثّنحَي اذهلو

 .ةعامجلاب رهظلا يلصي ال :هنيمي يف ثنحُي الو
  e 1 2 5و  6 ۰ 2 . (WDس (”<

 لبق عوطتي نأب سأب الف : هيف يلص دق ادجسم ئتأ نّمو) :لاق

 .(تقولا يف ماد ام هل ادب ام ةبوتكملا

 .هکرت :قيض هيف ناك نإو ا ٍتقولا يف ناك اذإ :هدارمو

 هيلع لاق «ةيزم ةدايز امهل نأل ؛رجفلاو رهظلا س ريغ يف اذه :ليق

 )١( ةيانبلا .اهيضقي ال :مهضعب لاقو ءاهيضقي :مهضعب لاقف ١78/7.

 .هتتاف دق لجرلا ناكو «ةعامجلاب هّلهأ هيف لص يأ (؟)



 o ةضيرفلا كاردإ

 : هسأر مامإلا عفر ىتح فقوو رّبكف «هعوکر يف مامإلا ئلإ ئهتنا نمو

 . ةعكرلا كلتل ًاكردم ريصي ال

 ."”«ليخلا ہکندرط و "اه راض فلا اف ل يف مالسلاو ةالصلا

 .“«يتعافش هلت مل :رهظلا لبق عبرألا َكرَت نَّم» :"'”ئرخألا يف لاقو

 دنع اهيلع بّظاو مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛عيمجلا يف اذه :ليقو

 .ةبظاوملا نود ةّنُس الو «ةعامجب تابوتكملا ءادأ

 «ضئارفلل تالّمكم اهنوكل ؛اهّلك لاوحألا يف اهكرتي ال نأ ئلوألاو
 ْ ٠ .تقولا تف فاح اذإ الإ

 مامإلا عفر ىتح فقوو رّبكف «هعوكر يف مامإلا ىلإ ئهتنا نّمو) :لاق
 .هللا همحر رفزل ًافالخ «(ةعكرلا كلتل ًاكردُم ٌريصي ال :هّسأر

 يف هكردأ ول امك راصف «مايقلا ْمْكُح هل اميف َمامإلا كردأ :لوقي وه

 .مايقلا ةقيقح

 يف ال الجوي ملو «ةالصلا لاعفأ يف ةكراشملا وه طرشلا نأ :انلو

 .عوكرلا يف الو «مايقلا

 رادع و

 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «(4707) دمحأ دنسم )۱۲١۸(« دواد ىبأ ننس (۲)

 5١0/١. ةياردلا 3 ةيانبلا 91

 .رهظلا ةّنس يأ (۳)

 يف مساق ةمالعلا هدورو دعبتساو «هدجأ مل ٠٠٠/١: ةياردلا يف لاق )٤(

 .501// ١ رابخإلاو فيرعتلا



 ةضيرفلا كاردإ ۳٦

 .زاج : هيف مامإلا هكردأف ءهيامإ لبق يدتقملا عكر ولو

 .(زاج :هيف مامإلا هكردأف «همامإ لبق يدتقملا عكر ولو) :لاق

 هب دعم ريغ :مامإلا لبق هب ئتأ ام نأل ؛هئزجي ال :هللا همحر رفز لاقو

 .هيلع هين ام اذكف

 ٍفّرَطلا يف امك ءرلحاو ءزج يف ةكراشملا وه طرشلا نأ :انلو

 .ملعأ ئلاعت هللاو "لوألا

E د د FR 3F 

 «نيفرط عوكرلل نأل اذهو «مامإلا لبق هسأر عفريو «هعم عكري نأ وهو )١(

 .8/"18 ةيانبلا .ةيفاك امهدحأ ىف ةكرشلاو



 ۲۷ باب

 باب

 تئاوفلا ءاضق

 . تقولا ٍضْرَق ئلع اهمّدقو ءاهّرَكَذ اذإ اهاضق : ةالص هتاف نمو

 باب

 تئا وفلا ءاضق

 .(تقولا ضر ىلع اهّمّدقو ءاهّركَذ اذإ اهاضق :ةالص هتاف نّمو) :لاق

 اندنع تقولا ضرف نيبو تئاوفلا نيب بيترتلا نأ :هيف لصألاو

 هسفنب لصأ ضرف لك ّنأل ؛بحتسم :هللا همحر "”يعفاشلا دنعو
 1 .هريغل ًاطرش نوكي الف

 ملف اهيسَن 2 ٍةالص نع مان نَم» :مدلبسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 ءاهّركَذ يتلا لصُيل مث ءاهيف وه يتلا لصُيلف :مامإلا عم وهو الإ اهركذي

 ." «مامإلا عم ئلص يتلا ريل مث

 )١( ةيانبلا .بجاو يأ ٠۳۷/۳.

  2ينطقرادلا ننس )١669( هللا يضر رمع نبا ىلع هفقو حيحصلا :لاقو

 ةياردلا «(71917) ىقهيبلا ننس ءامهنع ١/ »75١5رابخإلاو فيرعتلا 76١/١.



 تئاوفلا ءاضق ۳۸

 . اهّيِضقي مث .ةّيتقولا مدقي : تقولا توق فاخ ولو

 . لصألا يف ْتَبَجَو امك ءاضقلا يف اهّبتر : تاولص هئتاف ولو

 نأل ؛('""اهّيرضقي مث «ةّيتقولا مدقي :وتقولا توف فاخ ولو) :لاق

 ال يك ؛تئاوفلا ةرثكو «نايسنلاب اذكو ءيتقولا قيرغب طفت بيترتلا

 .ةيتقولا تيوفت ىلإ يدؤي

 م يف يعمل اهويدقت نع يها نأل ؛زاج :ةتئافلا مّدق ولو

 نو اهل فرح :ةيتقولا مدقو ف ٍتقولا ىف ناك اذإ ام فالخب

 ؟*”فييذحلاب تباثلا اهتقو لبق اهاّدأ هنأل

 .(لصألا يف تّبَجَو امك ءاضقلا يف اهبتر :تاولص هئَتاف ولو) :لاق

 «قّدْنَحلا موي تاولص عبرأ نع لِي مالسلاو E نأل

 ينومّتيأر امك اولص» :ملسو هيلع هللا لص لاق مث «“ةبّترم نهاضقف
 ا

 .هتتاف يتلا ةالصلا يضقي يأ )١(

 ةيتقولا ءادأ وهو «تئافلا ضرفلا ريغ يف ىنعمل ةتئافلا ميدقت نع يهنلا يأ ()

 .اهتقو يف

 .تئافلا ضرفلا :دارملاف :ريكذتلاب امأو «ةئئافلا :دارملا :تلق .اهريغ :خسُت يفو (۳)

 38٠0(. م ,هالا خ) هيلع قفتم .«اهركذ اذإ اهّلصيلف ةالص يسن نم» :يأ (5)

 اهل رظني دهاوشو قرط هلو «17/7 يئاسنلا ننس «(۱۷۹) يذمرتلا ننس (4)

 ١55/5. ةيارلا بصن

 )٦1۳۱« ۲۸٤۸(. يراخبلا حيحص يف وهو «قباسلا نع لقتسم ثيدح اذه (5)



 تئاوفلا ءاضق
۳۹ 

 تئاوفلا نيب اميف بيترتلا طقسيف «تاولص تس ىلع تئاوفلا ديزت نأ الإ

 .ةينقولا نيبو اهنيب طقس امك ءاهسفن
 SEG هلبار روز دا نب زكا كالو

 e ةيتقولا ٌروجت : ليق : ةثيدحلاو ةميدقلا تئاوفلا تعمتجا ولو

 «ترثك دق تئاوفلا نأل ؛(تاولص تس لع تتاوفلا ديزت نأ الإ) :لاق

 (ةيتقولا نيبو اهنيب طقس امك ءاهسفن تئاوفلا نيب اميف بيترتلا طقسيف)
 ءةسداسلا ٍةالصلا وتقو جورخب «ًأتس تئاوفلا ٌريصت نأ :ٍةرْثكلا دحو

 :هّلوق وهو ««ريغصلا عماجلا» يف روكذملاب دارملا وهو

 داز اذإ هنأل «(اهب أدب يتلا هئأزجأ :ٍةليلو موي ٍةالص نم رثكأ هتاف نإو)

 .اتس ٌريصت :ٍليلو موي ئلع

 .ةسداسلا تقو لوخد َرّبَتعا هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 ءراركتلا لح يف لوخدلاب :ةرثكلا نأل ؛ٌحيحصلا وه :"”لوألاو
 ١ .لوألا يف كلذو

 ةيتفولا زوجت : ليق :””ةثيدحلاو ةميدقلا تئاوفلا تعمتجا ولو) :لاق

 .الكص )١(

 .ريغصلا عماجلا يف روكذملا يأ (۲)

 لبق مئ الثم اقسفو َةناَجَم لس وأ رهش * الص ٌصخش كرتي نأ :اهتروصو (۳)

 روس ا ا يم هر عل حا
 ١48/7. ةيانبلا .؟ةليلو موي نم لقأ تاف ام ركذت عم ةيتقولا



 تئاوفلا ءاضق 30

 .تئاوفلا ةرثكل ؛ (ةثيدحلا هركذت عم

 .نواهتلا نع هل ًارجَر ؛نكي مل ناک يضاملا لعجُيو «ڑوجت ال :ليقو
 «ضعبلا دنع ُبيترتلا داع :"”يقب ام لق ئتح تئاوفلا ضعب ئضق ولو

 .””رهظألا وهو

 لعَجو «“*”ةليلو موي ةالص َكّرَت نّميف هللا همحر دمحم نع يور هنإف

 يف فلثخا دقو «فيفختلاو رسيلا ىلإ ةليسو ةيصعملا ريصت ال نأو )١(

 . ١58/7 ةيانبلا .حيحصتلا

 .نيتالص وأ ةالص الإ اهاضق مث ءرهش ًةالص لجرلا كرتي نأ :اهتروصو (1)

 فلؤملا هحّجر ام وهو «خياشملا ضعب دنع بيترتلا بوجو دوعي يأ ()

 «دمتعملا حصألا وهو «بيترتلل اهدوع مدع نورخآلا حجرو ‹رهظألا وهو :هلوقب

 ركذ دقو «548/5 نيدباع نباو ٌردلاو «47/7 قئارلا رحبلا يف امك «ئوتفلا هيلعو

 .همدعو زاوجلاب هللا همحر دمحم نع نيتياور ١54/7 ةيانبلا يف ينيعلا

 ءطقف ةليلو موي ةالص َكرَت هنأ ئلع صنت هللا همحر دمحم نع ةياورلا هذه (5)

 «ًاريثك كرت نم ةلأسم ىلع لدي فلؤملاو ءًالصأ اهب بيترتلا طقسي الف ةليلق يهو
 يردأ الف «ليلقلا الإ قبي مل يأ «نيتالص وأ ةالص الإ اهاضق مث «بيترتلا هنع طقسو

 ! ؟انه اه دمحم نع ةياورلا هذهب فلؤملا لالدتسا هجو ام

 دمحم نع هب لدّتسا امو :لوقي 4٠/١ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا تدجو مث
 دمحم نم ًاصن كلذ نوكي نأ نالطب هلصاح نأو «ههجو نّيب مث ءّرظن هيف :هللا همحر
 .ميلعلا حاتفلا وهو «هيلإ ينقفو ام ىلع هلل دمحلاو .ها. ةلأسملا يف

 ةيافكلا بحاص الو ١١44/7 ةيانبلا يف ينيعلا لاكشإلا اذهل ضّرعتي مل اذكهو



 ٤١ تئاوفلا ءاضق

 اذإ الإ ةدساف يهف : َرهظلا لّصُي مل هنأ ٌركاذ وهو رصعلا ئلص نّمو
 ..تقولا رخآ يف ناك

 ."”لاح لك ئلع اهلك ٌةزئاج تئاوفلاف :ةتئاف ةيتقو لك عم اغلا نم يضقي

 .ةّلِقلا لح يف تئاوفلا لوخدل ؛اهمّدق نإ ةدساف تايتقولاو

 هّلظ يف هيلع ةتئاف ال هنأل ؛ةريخألا ءاشعلا الإ ,كلذكف :'اهرّخأ نإو
 .اهئادأ لاح

 ةدساف يهف :رهظلا لّصْي مل هنأ ٌركاذ وهو ّرصعلا ئلص نّمو) :لاق
 .بيترتلا ةلأسم يهو «(تقولا رخآ يف ناك اذإ الإ

 يبأو ةفينح يبأ دنع ٍةالصلا لصأ لطبي ال :ةيضْرفلا ٍتَدَّسَق اذإو
 هللا انهت تسون

 اذإف «ضرفلل ْتَدِقَع ةميرحتلا نأل ؛لطبي :هللا همحر دمحم دنعو

 .ًالصأ ةميرحتلا ٍِتّلَطَب :ةيضرفلا ِتَلَطَب

 يف يقانغصلا هل ضّرعتي مل كلذكو ٠٠١/١ هتيشاح يف يونكللا الو «ةيانعلا الو

 يف هنع ًائيش دجأ ملو ء(طوطخم) نايبلا ةياغ يف يناقتإلا الو .(طوطخم) ةياهنلا

 .ةيادهلا نم ةريثكلا ةيطخلا خسنلا يشاوح

 .اهنع اهرّخأ وأ «تايتقولا ئلع اهمّدق ءاوس ينعي )١(

 اهالص هنأل ؛ةريخألا ءاشعلا الإ اهلك دسفت كلذكف :تايتقولا رّمخأ نإ يأ )١(
 .يسانلاك راصف «هدنع هيلع ام عيمج ئلص دقو

 ءادأ لاح هّلظ يف هيلع ةتئاف ال هنأب ةريخألا ءاشعلا داسف مدعل فلؤملا لّلعو
 ناك نإو ًاربتعم عقو :هيف ًادهتجم ًالصف ئقال ىتم نظلاو «ةيتقولا ةريخألا ءاشعلا
 ٠٤۹/۳. ةيانبلا .هيأرل ًاقفاوم هنظ ناكف «بيترتلا بجوي ال هللا همحر يعفاشلاو ءأطخ



 تئاوفلا ءاضق ۲

٠. 3 ٠ 7 0 ١ 

 ةفينح يبأ دنع ةدساف يهف : روي مل هنأ ركاذ وهو رجفلا ئاص ولو

 .امهل ًافالخ « هللا همحر

 نم نكي ملف «ةيضرفلا فصوب ةالصلا لصأل تَدِقع اهنأ :امهلو

 .لصألا نالطب :فصولا نالطب ةرورض

 رعي ملو «تاولص تس لص ول ئتح «ًافوقوم ًاداسف سفت ٌرصعلا مث
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «ًازئاج لكلا بلقنا :رهظلا

 .هعضوم يف كلذ فرع دقو «لاحب "هل ٌزاوج ال ب اداسف سفت :امهدنعو

 يبأ دنع ةدساف يهف :رِتوُي مل هنأ ٌركاذ وهو َرجفلا لص ولو) :لاق

 :(امنهل فال هللا محو ةف

 انف ب مالو ادع ن و تاو كولا نأ الع ءانب اذهو

 .نتسلاو ضئارفلا نيب

 نّيبت مث ءرتولاو ةّنُسلا ىلصو أضوت مث «ءاشعلا ئلص اذإ :اذه ئلعو

 نأل «رتولا نود ءةّتسلاو ءاشعلا ديعي :هدنحف ا ؛ةراهط ريخي ءاشغلا: لص هلأ

 ""”ضرف تولا
 .ملعأ ئلاعت هللاو «ءاشعلل ًاعْبَت هنوكل ؛ًاضيأ َرتولا دعي :امهدنعو

 .هدذنع ٍةدِح ىلع

FF 2F FRنان  

 .رصعلا ةالص يأ .اهل :خسُن يفو ءرصعلا يأ )١(

 .خسُت نود «ةريثك خسُ يف تبثم ليلعتلا اذهو :تلق .بجاو :نعمب (؟)



 ف باب

 باب

 وّهّسلا دوجس

 ءدهشتي مث «مالسلا دعب نيتدجس ناصقنلاو ةدايزلا يف وّهّسلل دجسَي
 مسي مل وك و

 باب

 وهّسلا دوجس

 مث «مالسلا دعب نيتدجس ناصقنلاو ''ةدايزلا يف وْهَّسلل دجسُي) :لاق

 هيلع هنأ يور امل ؛مالسلا لبق لت : هللا همحر © عفاشلا دنعو

 ."””مالسلا لبق وهسلل َدَجَّس مالسلاو ةالصلا

 .«مالسلا دعب ناتدجس ِوْهَس لكل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 .ةدايزلل وهسلل دجسي :خسُن يفو )١(

 711/١. جاتحملا ينغم (۲)

 .(010) ملسم حيحص )١177(: يراخبلا حيحص (؟)

 «فالتخا هدانسإ ىفو «(۱۲۱۹) هجام نبا ننس «(۱۰۳۸) دواد ىبأ ننس )٤(

 ۰ ٠٠٠/١. رابخإلاو فيرعتلا ۲٠۷/١ ةياردلا يف امك



 وهّسلا دوجس ٤٤

 .اهنم سيل ءاهسنج نم ًالْعف هتالص يف داز اذإ ٌوهسلا هُمْزلَيو

 .مالسلا دعب وهسلا يتدجس َدَجَس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يورو

 .ضراعملا نع ًاملاس هلوقب كّسمتلا يقبف ءهلْمِف اتياور تضراعتف
 نع اهس ول ئتح «مالسلا نع ٌرَخؤَيف «رركتي ال امم وهسلا دوجس نألو

 .هب ربجني :مالسلا

 1 وّلوألا يف فالخلا اذهو

 وه ام ىلإ روكذملا مالسلل ًافرص ؛حيحصلا وه ءَنْيَتميلستب يتأيو

 .دوهعملا

 ةدعق يف ءاعدلاو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلاب يتأيو

 .ةالصلا ٌرِخآ هعضوم ءاعدلا نأل ؛حيحصلا وه ءوهسلا

 .(اهنم سيل ءاهسنج نم ًالْعِف هتالص يف داز اذإ ٌرهسلا همزليو) :لاق

 بجت اهنأل ؛حيحصلا وهو ةو وهشلا ةد نأ لع لدي اذهو

 .جحلا يف ءامدلاك عار نركف «ةدابعلا يف كمت ٍناصقت ربجل

 نكر ٍريخأت وأ «هريخأت وأ «بجاو كرب الإ بجی ال :ًابجاو ناك اذإ
 0 ١ 0 اشا

 .ريخأت نع ْئّرعَت ال اهنأل ؛ةدايزلاب بجو امنإو «لصألا وه اذه

 ۰ .هريخأت وأ «بجاو ٍكْرَت وأ «نكر

 (oV) ملسم حیحص )0غ(



 0 وهَّسلا دوجس

 .دهشتلا وأ «تونقلا وأ ةحتافلا ةءارق َكَّرَت وأ ءًانونسم ًالْعِف َكّرَت اذإو

 . نيديعلا تاريبكت وأ

 الإ ابجاو ًالعف هب َدارأ هنأك «(ًانونسم ًالْعِف كرت اذإ) هّمَرلَي (و) :لاق

 لا تاو نأ :ّنس هتيمستب دارأ هنأ

 .ةبجاو اهنأل ؛(ةحئافلا ةءارق كرت وأ) :لاق

 هنإف «تابجاو اهنأل ؛(نيديعلا تاريبكت وأ دهشتلا وأ «تونقلا وأ)

 ةرامأ يهو .©"”ةّرم اهكرت ريغ نم اهيلع بّظاو مالسلاو ةالصلا هيلع
 .بوجولا

 ءاهصئاصخ نم اهنأ ىلع لدف «ةالصلا عيمج لإ فاضت اهنألو
 :ترع لاتو

 ءامهيف ةءارقلاو 0 ذاثلاو لوألا ةدعقلا ليت :دهشتلا کد

 .حيحصلا وه يتلا اا : فو ت

 ىلع هتبظاوم يفو ءاذكه ثيدح يف اذه دجأ مل ۲۰۸/١: ةياردلا يف لاق )١(

 هيلع هللا الص ىبنلا ةبظاوم نع 775/١ رابخإلاو فيرعتلا ىف لاق ءٌرظن :تونقلا

 را 1 لا
 .هرصتخم يف دهشتلا يرودقلا ٌرْكْذ يأ (۲)

 .ةيناثلاو ئلوألا يف يأ (۳)

 .وهسلا ةدجس :نيديعلا تاريبكتو دهشتلاو تونقلاو ةحتافلا ةءارق كرت يف يأ (5)



 وهسلا دوجس 63

 ررر

 . وهسلا اتدجس همّرلت : هب ERE «تقفاخي اميف مامإلا َرْهَج ولو

 .دوجسلا متؤملا ىلع بجوي مامإلا وهسو

 .متؤملا دجسي مل : مامإلا دجسي مل نإف

 همرلت :هب رهجي اميف تفاخ وأ .""تفاخي اميف مامإلا َرْهَج ولو) :لاق

 .تابجاولا نم :اهعضوم ىف ةتفاخملاو «هعضوم ىف رهجلا نأل ؛(وهسلا اتدجس

 يف ةالصلا هب زوجت ام ٌرْدَق :حصألاو «"”رادقملا يف ةياورلا تفلتخاو
 نعد «هنع ٌزارتحالا کمي ال :ءافخإلاو رهجلا نم ٌريسيلا نأل ؛ ؛ نّيلصفلا

 E E ES O E با ا ا .نكمم :ريثكلا

 تابا ثالث :اههدنعو.« ةدحتاو

 صئاصخ نم ةتفاخملاو رهجلا نأل «درفنملا نود «مامإلا قح يف اذهو

 .“ةعامجلا

 ببسلا رّرقتل ؛(دوجسلا متؤملا ىلع بجوي مامإلا ٌرهسو) :لاق
 .مامإلا ةينب ةماقإلا مكح هزلي اذهلو «لصألا قح يف بجوملا

 الاخ ري هنأل ؛(متؤملا دجسي مل :مامإلا دجسي مل نإف) :لاق

 .اعباتم الإ ءادألا مزتلا امو «همامإل

 .ئفخي :خسُت يفو )١(

 .رهجي اميف ءافخإلاو «ئفخي اميف رهجلا نم وهسلا هب قلعتي ام رادقم يف يأ (۲)

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا دنع يأ (۳)

 :ةيرسلا يف امأو ءريخم هنأل ؛ةيرهجلا ةالصلا يف درفنملا قح يف اذه (5)

 رهاظ يف وهسلا دوجس هيلع بجي ال هنأ :باوجلاو ءدرفنملا ىلع ةبجاو ةتفاخملاف

 .111/7 ةيانبلا رظني ءوهسلا دوجس بجيف :رداونلا ةياور يف امأو «ةياورلا



 ٤۷ وُهَّسلا دوجس

 .ٌدوجسلا متؤملا الو مامإلا مرلي مل : متؤملا اهس نإف
 :برقأ دوعقلا ٍةلاح ئلإ وهو رّكذت مث لوألا ةدعقلا نع اّهَس نمو

 .دّهشتو َدَعَقو «داع

 .وهسلل دجسيو «دعي مل : برقأ مايقلا ئلإ ناك ولو

 ةدعقلا ىلإ َعَجَر : ةسماخلا ىلإ ماق ىتح «ةريخألا ةدعقلا نع اًهس نإو

 ول هنأل ؛(ٌدوجسلا متؤملا الو مامإلا مرلي مل :متؤملا اهس نإف) :لاق
 .ًاعَبَت لصألا بلقني :مامإلا هَعَبات ولو «همامإل ًافلاخم ناك :هدحو جس

 دوعقلا ٍةلاح ىلإ وهو ركذت مث «ئلوألا ةدعقلا نع اهم نّمو) :لاق
 همك اا 8 نقي ام نآأل ؛(دهشتو «دعقو داع :برقأ

 .مقي مل اذإ امك «دجسي ال هنأ حصألاو «“ 5 '"ريخأتلل وهسلل دجسي :ليق مث

 دجسيو) «ىنعم مئاقلاك هنأل ؛(دعي مل :برقأ مايقلا ىلإ ناك ولو) :لاق

 .بجاولا كرت هنأل ؛(وهسلل

 ىلإ عَجَر :ةسماخلا ىلإ ماق ئتح «ةريخألا ةدعقلا نع اهس نإو) :لاق

 ام نأل ؛كلذ هتكمأو ءهِتالص حالصإ هيف نأل ؛('”دجسَي مل ام ةدعقلا
 .ضفرلا لحمب :ةعكرلا نود

 )١( ةيانبلا .ةبجاو يه ىتلا ةدعقلا ريخأتل يأ ۳/٠۷٤ .

 ) )۲.ةسماخلا ةعكرلل يأ



 وُهَّسلا دوجس ۸

 . وهسلل دجسو ةسماخلا ئىغلأو

 مضيف الفن هثالص تلّوحتو «هضرف لطب :ةدجسي ةسماخلا َدّيق نإو

 .ةضداس ةغكر اهنل]

 .هيلع ءيش ال : َمُضْي مل ولو

 TEEN ءيش ىلإ َعَجَر هنأل ؛(ةسماخلا ئغلأو) :لاق

 و و ل و

 .اندنع (هضرف ّلَطَب :ةدجسب ةسماخلا َدِّيق نإو) :لاق

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 «ةبوتكملا ةالصلا ناكرأ لامكإ لبق ةلفانلا يف هعورش مكحتسا “هنأل

 ةدحاو ةدجسب ةعكرلا نأل اذهو «ضرفلا نع هجورخ :هترورض نمو

 .يلصي ال :هنيمي يف اهب ْثّدحَي تح ؛ ةقيفح ةا

 للا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع (ًالفن هتالص تلوحتو) :لاق
 .ةسداس ةعكر اهيلإ مُضَيِف) رم ام ىلع «هللا همحر رلمحمل ًافالخ

 .نونظم هنأل ؛(هيلع ءيش ال :َمُمْعَي مل ولو

 .مايقلا لبق يأ )١(

 .ًاضرف يأ :ًابجاو : هلوقل ًاحرش بتك خسُت يفو «ًاضرف :خسُن يفو )١(

 ٠٠١/١. مألا .ملسيو دهشتيو دعقيو عجريو «هضرف لطبي ال هدنع نإف (۳)

 .ةيفنحلل ليلد اذه (5)



 14 وهَّسلا دوجس

 ًلجسي مل ام ةدعقلا ىلإ داع : ْمّلسي ملو «ماق مث «ةعبارلا يف َدَمَق ولو

 . مَّلسو «ةسماخلل

 متو .ئرخأ ًةعكر اهيلإ ٌمض :َرَكَّذَت مث «ةدجسلاب ةسماخلا دّيق نإو
 . هضرف

 bS الفن ناتعكرلا ريصتل ؛ئرخأ ةعكر اهيلإ مضي امنإو

 هنأل ؛هللا همحر فسوي يبأ دنع ٍةهبجلا عضوي “ 'هضرف لطبي امنإ مث

 فاك رك

 «عفرلا وهو «هرِخآب ءيشلا مامن نأل فر : هللا همحر دمحم دنعو

 دنع ئنب :دوجسلا يف ثدحلا همس اذإ اميف ٌرهظت يفالخلا ةرمثو

 .هللا همحر فسوي يبأل ًافالخ هللا همحر دمحم

 مل ام ةدعقلا ىلإ داع و «ماق مث ءةعبارلا يف َدَعَق ولو) : لاق

 «عورشم مايقلا ٍةلاح يف ميلستلا نأل ؛(مّلسو .ةسماخلل دجسي

 .ضفرلا لحم : ٍةعكرلا نود ام نأل ؛دوعقلاب ههجو ىلع ةماقإلا هنكمأو

 «ئرخأ ةعكر اهيلإ ّمض :رْكذَت مث «ةدجسلاب ةسماخلا دّيق نإو) :لاق

 .ةبجاو يهو «مالسلا :ةظفل ةباصإ يقابلا نأل ؛(هضرف متو

 نأل ؛(ًالفن ناتعكرلا ريصتل ؛ئرخأ ةعكر اهيلإ مضي امنإو) :لاق

 .ةدجسب ةسماخلا دّيق هنأ لاح ىف )١(



 وْهَّسلا دوجس 0۰

 وهسلل دجسيو

 ."”ءاَريَتَبلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيهنل ؛هئزجُت ال ةدحاولا ةعكرلا

 اهيلع ةبظاوملا نال ؛حيحصلا وه «"رهظلا س نع نابونت ال مث

 جورخلاب :ضرفلا يف ناصقنلا نكمتل ؛ًاناسحتسا ؛(وهسلل ٌدجسيو)

 .نونسملا هجولا ىلع ال لوخدلاب :لفنلا يفو «نونسملا هجولا ىلع ال

 نرم هنأل ؛ءاضقلا هرات هل :""اهعّطَق ولو

 وه هنأل ؛ هللا همحر دمحم دنع ًاتس يلصي :امهيف ناسنإ هب ئدتقا ولو

 .ةميرحتلا هذهب ئّدؤملا

 .ضرفلا نع هجورخ مكحتسا هنأل ؛نيتعكر امهدنعو

 ًارابتعا ؛هللا همحر دمحم دنع هيلع ءاضق الف :يدتقملا هَدّسفأ ولو

 .مامإلاب

 ضراعب طوقسلا نأل ؟ نيتعكر يضقي :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 ٠ .مامإلا صحي

 ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هاور ءاهب رتوي ةدحاو لجرلا يلصي نأ يأ )١(
 ةياردلا رظني .فيعض لسرم :ةصالخلا يف يوونلا لاقو «لاقم هدنس ىفو «,1 04/7“
 08/1١" ٠ رابخإلاو فيرعتلا 1

 .ةيدعبلا ةنسلا يأ (۲)

 .ةسماخلا يأ (۳)



 0١ وهَّسلا دوجس

 نأ دارأ مث ءوهسلل دِجسو ءامهيف اهسف ءاعوطت نيتعكر ئلص نمو
 e e ل و

 : ميلستلا دعب هتالص يف لجر لخدف «وهسلا اتدجس هيلعو َمَّلس نمو - 2 ِ
 ةفينح ىبأ دنع اذهو ءالف : الإو ؛هتالص ىف ًالخاد ناك : مامإلا دحس نإف

 . هللا امهمحر فسوي يبأو

 .دجسي مل وأ «مامإلا دجس «لخاد وه : هللا همحر دمحم لاقو

 مث ءوهسلل دجسو ءامهيف اهسف ءاعوطت نيتعكر ْئلص نمو) :لاق

 يف هعوقول ؛لطبي دوجسلا نأل ؛(امهيلع نبي مل :نّييرخأ يلصُي نأ دارأ
 .ةالصلا طسو

 ؛ ينبي ثيح ؛ةماقإلا ئون مث ءوهسلل دجس اذإ رفاسملا فالخب

 .ةالصلا عيمج لطبي :ِنْبَي مل ول هنأل

 وه ءوهسلا ٌدوجس لطبيو «ةميرحتلا ءاقبل ؛حص :ئدأ ول اذه عمو
 .حيحصلا

 دعب هتالص يف لجر لخدف ءوهسلا اتدجس هيلعو ملم نَّمو) :لاق
 دنع اذهو ءالف :الإو «هتالص يف ًالخاد ناك :مامإلا دجس نإف :ميلستلا
 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ

 نأل ؛(دجسي مل وأ ءًمامإلا دجس «لخاد وه :هللا همحر دمحم لاقو
 تبجو اهنأل ؛ًالصأ ةالصلا نع هُجِرْخُي ال :وهسلا هيلع نم مالس :هدنع

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :ىنبي ثيح :هلوق (۱)



oYوْهَّسلا دوحس  

 .هوهسل د جسي نأ هيلعف : وهس هيلعو «ةالصلا َمْطَق هب دیری مّلَس نمو

 ام لوأ كلذو «ًاعبرأ مأ ئلص ًاثالثأ ردي ملف «هِتالص يف كش نمو
 .ةالصلا فنأتسا : هل ضرع

 .ةالصلا مارحإ يف نوكي نأ نم دب الف «ناصقنلل ًارْبَج

 .هسفن يف للحم هنأل ؛وفقوتلا ليبس ىلع هجر :امهدنعو

 الو ءاهتود ٌرهظَي الف ءةدجسلا ءادأ ىلإ هتجاحل رب ال امنإو

 .دوعلا مدع رابتعا ئلع ةجاح

 ريغتو ‹ةهقهقلاب ةراهطلا ضاقتنا يفو ءاذه يف فالتخالا ٌرهظيو

 .ةلاحلا هذه يف ةماقإلا ةينب ض رفلا

 دجسي نأ هيلعف :"”وهس هيلعو «ةالصلا مْطَق هب ديري مَّلَس نمو) :لاق

 .تّكَلف « عورشملا ٌرييغت هتينو ءعطاق ريغ مالسلا اذه نأل ؛(هوهسل

 كلذو ءًاعبرأ مأ ئلص ًاثالثأ ردي ملف «هتالص يف كش نّمو) :لاق

 اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ةالصلا فنأتسا :هل ضرع ام لوأ
 ."”«ةالصلا لبقتسيلف :ئلص مك هنأ هِتالص يف مكدحأ كش

 .۱۸۳/۳ ةيانبلا .هللحت يف هلمع مالسلا لمعي ال يأ )١( 7 تا ا

 .وهسلا ةدجس :خسُت يفو (۲)

 فنصملا يف ةبيش يبأ نبا جرخأو ءاعوفرم هدجن مل :ةيادهلا وجّرخم لاق (۳)

 ٠٠٠/١. رابخإلاو فيرعتلا 7508/١« ةياردلا رظني .هوحن رمع نبا نع (547؟)



 o وُهّسلا دوحس

 .هيأر ربكأ ئلع ٰینب : اریثک هل ضِرعَي ناك نإو

 .نيقيلا ىلع ئنب : يأر هل نكي مل نإو

 هيلع هلوقل ؟(هيأر ربكأ لع ئنب :ًاريثك هل ٌضرعَي ناك نإو) :لاق

 ."”«باوصلا رَحتَيلف :هتالص يف كش نَم» :مالسلاو ةالصلا

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(نيقيلا ئلع ئنب :يأر هل نكي مل نإو)

 ."”«لقألا ىلع نب :ًاعبرأ مأ ئلص ًاثالثأ ردي ملف «هتالص يف كش نّم»
 و 7 كرو و ١ ا و 5

 درجمو «مالكلا نود ءاللحم فرع هنأل ؛ٰیلو مالسلاب لابقتسالاو

 وكلت هلا
E 1 6( سس سوم م ۶ ١( 

 يك ؛ هتالص رَخآ مهوتي عضوم لك يف دعقي :لقألا ىلع ءانبلا دنعو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ةدعقلا ضف ارا ل

 د6 د د د #*

 )١( ملسم حيحص :(401) يراخبلا حيحص )٥۷۲(.

 ١ /5١8. ةياردلا ‹«حيحص نسح :لاقو «(۳۹۸) يذمرتلا ننس (۲)

 .عطقلل ةيفاكب تسيل :اهب مالسلا نارتقا ريغ نم ةالصلا عطقب ةينلا سفن يأ ()

 .ةرابعلا هذه حرش يف لاطأ دقف 2١41/7 ةيانبلا هنايبل رظني (5)



 باب 0

 باب

 ضيرملا ةالص

 .لجسيو عك ري ءًادعاق ْىَلص : مايقلا نع ضيرملا َرَجَع اذإو

 ضفخأ هدوجس لَعَجو «ءاميإ ًاموأ : دوجسلاو عوكرلا عطتسي مل نإف

 .هيلع الجسي ًائيش ههجو ئلإ عري الو «هعوكر نم

 باب

 ضيرملا ةالص

 ؛(دجسيو عكري ءًادعاق لص :مايقلا نع ضيرملا َرَجَع اذإو) :لاق
 ءًامئاق لص» :هنع هللا يضر ِنْيِصُح نب نارمل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 3 و 6< 75 0

 ا ءورموت «بنجلا ئلعف : عطتست مل نإف «ادعاقف : عطتست مل نإف

 .ةقاطلا بسحب ةعاطلا نألو

 هنأل ؛ًادعاق ينعي «(ءاميإ اموأ :دوجسلاو عوكرلا عطتسي مل نإف) :لاق

 .امهمكح ذخأف ءامهّماقم مئاق هنأل ؛(هعوكر نم ضفخأ هدوجس لعجو)

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هيلع دجسي ًائيش ههجو لإ عفري الو) :لاق

 )١( يراخبلا حيحص )1١557(.



 00 ضيرملا ةالص

 «ةلبقلا ئلإ هْيَلِجر لّعَجو .هرهظ ىلع ئقلتسا : دوعقلا عطتسي مل نإف

 .دوحسلاو عوكرلاب ًاموأو

 .زاج : أموأف «ةلّبِقلا ئلإ ههجوو «هبنَج ىلع ئقلتسا نإو

 . ا

 عضو نإو «ءاميإلا دوجول ؛هأزجأ :هّسأر ضفْحَي وهو كلذ لَعَف نإف
 .همادعنال ؛هئزجی ال :هتهبج ئلع كلذ

 ىلإ هيَلجر لعَجو «هرهظ ىلع ئقلتسا :دوعقلا عطتسي مل نإف) :لاق

 يلصيا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(دوجسلاو عوكرلاب أموأو «ةلبقلا

 ل هاَفَق ٰیلعف : عطتسي مل نإف ادعو : عطتسي مل نإف ءامئاق ضيرملا

 . "76 هنم رذعلا لقب نجا لاق :عطتسي مل نإف انآ

 امل ؛(زاج :ًاموأف ‹ةلبقلا ىلإ ههجوو « هبنج ىلع قفلثنلا نإو) :لاق

 .اندنع ا نأ الإ « لبق نم انيدد

 عمجم يفو )۱۸١١(« ىلعي وبأو «رازبلا هاور : 170/7 ةيارلا بصن يف لاق )١(

 هاور ۲٠۹/١: ةياردلا يف لاقو «حيحصلا لاجر رازبلا لاجر ١58/7: دئاوزلا

 .تاقث هتاورو 2107/7 (07579) يقهيبلا

 1١09/١. ةياردلا «فعض هيفو )۱۷١١(« ينطقرادلا ننس يف هوحنب (؟)

 .رهظلا ئلع ءاقلتسالا يهو (۳)

 )٤( بذهملا ۰۱۹۷/۲ ريبكلا يواحلا .هبنج ئلع ءاقلتسالا يأ ١/775.



 ضيرملا ةالص 5

 e و 1

 ‹هينيعب ءىموي الو ءةالصلا هنع ٍترُخَأ : هسأرب ءاميإلا عطتسي مل نإف

 . هييجاحب الو «هبلقب الو

 همرلي مل: دوجسلاو عوكرلا ىلع راقي ملو ,مايقلا ىلع َرَدَق نإو

 . ءاميإ * ءىموي ًادعاق يلصيو ؛مايقلا

 ىلع عجطضملا ةراشإو «ةبعكلا ءاوه ىلإ عقت يقلتسملا ةراشإ ""نأل

 00 ات هبو «هيمدق بناج ىلإ : هبْنج
 و

 ءوموي الو ةالصلا هنع ترآ : اميإلا عطتسي مل نإف) :لاق

 س الو «هبلقب الو «هْيئيعب

 .لبق نم انيور امل ءهللا همحر رفزل ًافالخ

 .عنتمم :يأرلاب لادبألا بص نألو

 نيعلا نود «ةالصلا نكر هب ئدأتي هنأل ؛سأرلا ىلع سايق الو

 ."اهيتحأو

 نإو هنع ةالصلا طقس ال هنأ ىلإ ةراشإ :ةالصلا هنع ْترَأ :هلوقو
 مهفي هنأل ؛حيحصلا وه ءًَقيقُم ناك اذإ ٍةليلو موي نم رثكأ ٌرجعلا ناك

 ل لدو ا تالا نوت

 مل :دوجسلاو عوكرلا ىلع ردي ملو «مايقلا ئلع َرَدَق نإو) :لاق
 ىلإ هب لّسوتلل مايقلا َةينَكر نأل ؛(ءاميإ ءىموي ءًادعاق يلصيو «مايقلا هْمَّرلي

 .ةيفنحلل يلقع ليلد اذه (1)

 .ةالصلا ئدأتت :ةبعكلا ءاوه ىلإ ةراشإلا عوقوب يآ ()

 7٠١. /7 ةيانبلا .بلقلاو نيبجاحلا دارأ (۳)



 هال ضيرملا ةالص

 اهم : : ضرم هب ثَدَح مث ءامئاق هتالص ضعب حيحصلا ئلص نإو

 .دوحسلاو عوكرلا ئلع رقي مل نإ ءاميإ وأ دحسیو عكرب .ًادعاق

 .دوعقلا ىلع رقي مل نإ ًايقلتسُم وأ

 هتالص ئلع ئنب : : حص مث هب ضرمل الجسيو ٌعكرَي ًادعاق ئلص نمو

 : هللا همحر دمحم لاقو هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ًامئاق

 : دوجسلاو عوكرلا ىلع َرَدَق مث ءءاميإب هتالص ضعب 7 دلك

 . .ًاصع ىلع اكوتي نأب سأب ال : اَيَغأ مث ءًامئاق ٌعّوطتلا حتتفا نمو

 نوكيا ُدوجسلا هبقعتي ال ناك اذإف ٠ «ويظعتلا ةياهن نم اهيف امل ؛ ةدجسلا

 .دوجسلاب هبشأ هنأل ؛ًادعاق ءاميإلا وه لضفألاو يختيف ءانكر

 :ضرم هب ثدَح مث Ea : لاق

 عوكرلا ىلع ر دقي مل نإ ات و وأ ءدجسيو معكري ءادعاق اهم

 ىلع ئندألا ءانب هنأل ؛(دوعقلا ل دقت مل نإ افلم را ةوهبلاو

 .ءادتقالاك راصف ءْئىلعألا

 ىلع ئنب :حص مث «هب ضرمل لجسيو عكر ًادعاق ئلص نّمو) :لاق
 ةمحر دمحم: لاق هلأ امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ًامئاق هتالص

 .هنايب مادقت دقو «ءادتقالا يف مهفالتخا ىلع ءانب ؛ (لبقتسي : هللا

 :دوجسلاو عوكرلا ئلع َرَدَق مث أ «ءاميإب هتالص ضعب ئلص نإو) :لاق

 .ءانبلا اذكف «ىموملاب عكارلا ءادتقا وجي ذل نال امج مهدنع فنأتسا

 ًاصع لع اكوتي نأب ساب ال :ايعأ مث ءًامئاق ٌعّوطتلا حتتفا نَمو) :لاق



 ضيرملا ةالص 0۸

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ,دعقي وأ .طئاح وأ

 .هركي : رذع ريغب ءاكنالا ناك نإو

 . هرکی : امهدنعو هللا همحر ةفينح يبأ دنع هركي ال : ليقو

 a «هدنع ةالصلا ٌروجتو «قافتالاب هرکی : رذع ريغب َدَعَق نإو

 .رذع اذه نأل ؛(هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «دعقي وأ ءرطئاح وأ

 .بدألا يف ٌةءاسإ هنأل ء(“"هركي :رذع ريغب ءاكّتالا ناك نإو) :لاق

 ريغب هدنع َدَعق ول هنأل ؟ (هللا همحر ةفينح يبأ دنع هركي ال :ليقو)

 اگلا ركل اذه ترديد ذم

 .ءاكتالا کف ادع ةاوغقلا نر ا 902 او )
 «هدنع ةالصلا ٌروجتو 2( ”قافتالاب هركي :"”رذع ريغب دعق نإو) :لاق ۶ 6( س٠. ۳ 2 ٠ ا 00

 .ليلق دعب يتأيس امك «نيبحاصلا دنع يأ )١(

 .77/7 ةيانبلا .ءاكتالا يأ (۲)

 .ًامئاق عرش ام دعب رذع ريغب عوطتلا ةالص يف دعق نإو يأ (۳)

 امك «خسانلا يأ بتاكلا نم ًاوهس عقو :قافتالاب :هلوقو «خسنلا يف اذكه ()
 ال :زوجي ال امف «صنلا لاكشإ لوزي هبو «يدعس ةيشاحو 27١5/7 ةيانبلا يف

 .زوجت الف :امهدنع امأ اکا عمر اا دنع دوست نوف ارا كتموب

 يف ٠١ 4ص يدتبملا ةيادب نم ه١۷۹ ةخسن يف صنلا ءاج هنأ أطخلا اذه دكؤيو
 .هركي نكلو «زوجت هدنعو ءامهدنع زجت مل :رذع ريغب دعق نإو :اذكه ضيرملا ةالص

 يف لصف :يف «لفاونلا باب يف فلؤملا لاق امك ةلأسملا هذه تمدقت دقو



 0۹ ضيرملا ةالص

 .امهدنع زوجت الو

 ةفينح يبأ دنع هأزجأ :رّْذَع ريغ نم ًادعاق ةنيفسلا يف ئلص نّمو

 . لضفأ مايقلاو «هللا همحر

 .رذع نم الإ هئزجي ال :الاقو

 .لفاونلا باب يف رم دقو «(امهدنع زوجت الو

 يبأ دنع هأزجأ :"رذع ريغ نم ًادعاق ةنيفسلا يف لص نّمو) :لاق

 .لضفأ ٌمايقلاو هللا همحر ةفينح

 الإ كرت الف هيلع ٌرودقم مايقلا نأل ؛(رذع نم الإ هئزجي ال :الاقو

0 

 َمايقلا نأ الإ ءققحتملاك وهو «سأرلا نارود اهيف بلاخلا نأ :هلو

 .فالخلا ةهبش نع دعبأ هنأل ؛لضفأ

 .هبلقل نكسأ هنأل ؛ هنكمأ نإ لضفأ ٌجورخلاو

 .ةطوبرملا ريغ يف فالخلاو

 .حيحصلا وه «طشلاك :ةطوبرملاو

 «ةفينح يبأ دنع زاج :رذع ريغ نم دعق مث ًامئاق اهحتتفا نإو :كانه لاق ثيح «ةءارقلا
 .هئزجي ال :امهدنعو

 .لحاو نعملاو ِوَّلِع : ْخّسُت يفو )١(

 .رذُع ريغ نم كرتي الف :خسُن يفو (۲)



 ضيرملا ةالص 0

 ١ ٤ .© 3 - 5 - 2 م

 ضي مل : كلذ

 ناك نإو ‹ یضق :اهتود وأ «تاولص سمخ هيلع يمغأ نمو) : لاق

 .ناسحتسا اذهو ء«(ضقي مل :كلذ نم ٌرثكأ
 ؛لماك ٍةالص تقو افا بعوتسا اذإ هيلع ءاضق ال نأ : :سايقلاو

 .نونجلا هبشأف رْجَعلا ققحتل

 يف جرحيف «تئاوفلا تّرثك :تّلاط اذإ ةدملا نأ :ناسحتسالا هجو
 2ے صر

 .جرَح الف «تئاوفلا تلق :تّرصق اذإو «ءادألا

 .راركتلا دح يف لخدت هنأل ؛ٍةليلو موي ىلع ديزت نأ :ريثكلاو

 :هللا ةمحتر "'”ناميلش ىبأ کد اذك «ءامغإلا< : نونجلاو

 .رصاقلاب قحليف «ردان هدادتما نأل ؛ مونلا فالخب

 َراركُتلا نأل ؛ هللا همحر دمحم دنع تاقوألا ثيح نم ربتعُت ةدايزلا مث

 يضر رمع نباو يلع نع ٌروثأملا وه «تاعاسلا ثيح نم :امهدنعو
 ١و6 رش قفز 57
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو « ''مهنع هللا

 د د6 د1 د

 « ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا بحاص «يناجزوجلا ناميلس نب ئسوم (۱)

 رظني .ن نيتئاملا دعب يفوت «ةالصلا باتكو «نهرلا باتكو «ريغصلا ريسلا :هفيناصت نم

 .؟7 98ص مجارتلا جات

 ۲٠۹/۱. ةياردلا ۰۱۷۷/۲ ةيارلا بصن رظني (۲)



 5١ ةوالتلا دوجس باب

 باب

 ةوالتلا دوحس

 : ةدجس ةرشع عبرأ نآرقلا يف ةوالتلا دوجس

 ئلوألاو «ميرمو «ليئارسإ ينبو .ٍلْحَنلاَو ءدعرلا يفو «يفارعألا رخآ يف

 « رحل :و 2«صا» و .4ُلينَت ملا :و ءِلْمّنلاو «ناقرفلاو «جحلا يف

 . 4 َكيَرْسايأزقأ# : و تقتل اد : و ءٍمْحّنلاَو ءةدحسلا

 ةوالتلا دوجس باب

 :ةدجس ةرشع عبرأ نآرقلا يف ةوالتلا دوجس) :لاق

 ئلوألاو «ميرمو «ليئارسإ ينبو «لْحّنلاو ءولْعَرلا يفو ءيفارعألا رخآ يف

 4 رح# :و صإ و « "4ُليزَت ملا :و «ِلْمَّنلاو «ناقرفلاو «جحلا نم

 .& كير سابقا : و تفتت لَ اد :و مجلل لا

 .دمتعملا وهو «هنع هللا يضر "”نامثع يفحصم يف بيك اذك

 .اندنع الصلل :جحلا يف ةيناثلا ةدجسلاو

 .ةدجسلا ةروس يأ )١(

 .تلّصف ةروس يأ (۲)

 ۳٠۸/١. رابخإلاو فيرعتلا رظني (۳)

 .عوكرلاب ةوجسلا َنَرَق ثيح «ةالصلاب رمألل يأ (5)



 ةوالتلا دوجس باب 1۲

 ا اوف ءعماسلاو يلاتلا ىلع .عضاوملا هذه يف ةبجاو ةدجسلاو

 . الصقي مل وأ «نآرقلا عامس

 ."04 َنوُمَمَسَيال مهو# :لاعت هلوق دنع :ةدجسلا مح يف ةدجسلا عضومو

 .طايتحالل ٌدوخأملا وهو «"هنع هللا يضر رمع لوق يف 18 /تلصف -

 او ءعماسلاو يلاتلا ئلع ء عضاوملا هذه يف ةبجاو ةدجسلاو) : :لاق

 .(دصقي مل وأ «نآرقلا عامس صف

 "”ةدجسلا ءاهَعِمَس نم ىلع ةدجسلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .“«اهالت نم ىلع

 .باجيإ ةملك : يهو

 .دصقلاب ِلِّيقم ريغ وهو

 .( توذدبعت ُهاَّيِإ مك نإ# :ئلاعت هلوق دنع : هللا همحر يعفاشلا دنعو (۱)

 .۲۱۸/۳ ةيانبلا

 «(5755) فنصملا يف ةبيش يبأ نبالو ءهدجأ مل ۲٠٠/١: ةياردلا يف لاق (۲)

 .هوحن امهنع هللا يضر سابع نبال

 .اهالت نم ٰیلعو ءاهعمس نم ئلع : خسُت يفو (۳)

 (775) فنصملا يف ةبيش يبأ نبالو ءًاعوفرم ةيادهلا وجّرخم هري مل (5)
 فنصملا يف هنع هللا يضر نامثع نعو ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع ًافوقوم

 8/١:". رابخإلاو فيرعتلا «قازرلا دبعل (40)

 .ىلع :ةملك يأ (5)

 .روكذملا ثيدحلا يأ )«



 1۳ ةوالتلا دوجس باب

 .هعم مومأملا َدَجَّسو ءاهَدَجّس : ةدجس ةيآ مامإلا الت اذإو

 دعب الو «ةالصلا يف مومأملا الو مامإلا دجسي مل : مومأملا اهالت اذإو

 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع غارفلا

 .اًوغَرَف اذإ اهئودجسي : هللا همحر دمحم لاقو

 ؛ًاعَبَت (هعم مومأملا ''”دجّسو ءاهّدَجَس :ةدجس ةيآ مامإلا الت اذإو) :لاق
 .هتعباتم همازتلال

 ءةالصلا يف مومأملا الو مامإلا ٍدِجْسَي مل :مومأملا اهالت اذإو) :لاق

 . هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع غارفلا دعب الو

 ببسلا نأل ؛ةالصلا نم (اوغَرف اذإ اهئودجسي :هللا همحر دمحم لاقو

 عوضوم يفالخ لإ يّدؤي هنأل ؛ةالصلا ٍةلاح فالخب «عنام الو «رّرقت دق
 ."ةوالتلا وأ «ةمامإلا

 «هيلع مامإلا فّرصت ؤافنل ؛ةءارقلا نع ٌروجحم يدتقملا نأ :امهلو

 .هل مكح ال هيلع روجحملا ٌفّرصتو

 ال "هنأ الإ «ةءارقلا نع ايهم امهنأل ؛ضئاحلاو بّتجلا فالخب

 .اهدجسو :خسُت يفو ()

 وأ «ًاعبات عوبتملا بالقناب ؛زوجي ال اذو «مامإلا هعباتو «يلاتلا دجس نإ يأ (۲)
 ةيانبلا .زوجي الف «يلاتلا هعباتو «مامإلا دجس نإ .ةوالتلا عوضوم فالخ ىلإ يدؤي

Y/Y 

 .نأشلا نأ الإ يأ (۳)



 ةوالتلا دوجس باب 5

 . حيحصلا وه ءاهّدَجَّس : ةالصلا جراخ لجر اهَعِمَّس ولو

 : ةالصلا يف مهعم سيل ٍلجَر نم ةدجس ٍةالصلا يف مهو اوعِمس نإو

 .ةالصلا دعب اهودحسو «ةالصلا يف اهودجسي مل

 E ءاهوداعأو ‹مهزُجت مل : ةالصلا يف اهودجتم ولو

 ةيلهأ مادعنال ؛اهعامسب بجي ال امك ءاهتوالتب ضئاحلا ىلع بجي
 .بّئجلا فالخب ءةالصلا

 نأل ؛(حيحصلا وه ءاهّدَجَس :ةالصلا جراخ لجر اهَعِمَس ولو) :لاق

 .مهو دعي الف ,"وهقح يف تبت رجحلا

 يف مهعم سيل لُجَر نم ةدجس ةالصلا يف مهو اوُعِمَس نإو) :لاق

 مهعامس نأل ؛ةيئالصب تسيل اهنأل ؛(ةالصلا يف اهودجسي مل :ةالصلا

 .ةالصلا لاعفأ نم سيل ةدجسلا هذه

 ا تحفل ؛ (ةالصلا دعب اهودجسو)

 ناكمل ؛صقان "”هنأل ؛ (مهزجُت مل :ةالصلا يف اهودجّس ولو) :لاق

 .لماكلا هب ئّدأتي الف «يهنلا

 .اهببس ررقتل ؛اهدعب (اهوداعأو)

 .ةدجسلا كلذكف ءهمزلت ةالصلا نأل )١(

 .مامإلاو نيدتقملا قح يف يأ (۲)

 .دوجسلا يأ فرز



 516 ةوالتلا دوجس باب

 مهتالص سفت اهنأ : «رداونلا» يفو ءةالصلا اوديعُي ملو

 دعب هعم لحذف «ةالصلا يف هعم سيل ّلجر اهَعمَسو ٌمامإلا اهأرق نإف
 .اهدجسي نأ هيلع نكي مل : مامإلا اهدَجّس ام

 .هعم اهَدَجَس : اهدجسي نأ لبق هعم لحد نإو

 :هدحنو امدح هع لْخَدَي مل نإ

 ,"”ةالصلا ٌمارحإ يفاني ال ةدجسلا درجم نأل ؛(ةالصلا اوديعي ملو)

 .ةثلاثلا ةدجسلاك

 ام اهيف اوداز مهنأل ؛(مهثالص دسفت اهنأ :«"رداونلا» يفو) :لاق

 هللا حر دامك لوق وه ليف و اھ یل

 لخدف «ةالصلا يف هعم سيل لجر اهَعيَسو «مامإلا اهأرق نإف) :لاق

 ًاكرذم راص هنأل ؛(اهدجسُي نأ هيلع نكي مل :مامإلا اهدجس ام دعب هعم

 َ .ةعكرلا كلت كاردإب ىنعم اهل

 نكي مل ول هنأل ؛(هعم اهَّدَجَّس :اهدجسي نأ لبق هعم لحد نإو) :لاق

 .ئلوأ انه اهف «هعم اهدَجَس :هنم اهعوَس
 ر ےس

 .ببسلا ققحتل ؛(هدحو اهَدَجَس :هعم لخدي مل نإو)

 )١( ةيانبلا .اهيفانت ال ةالصلاو «ةدابع ةوالتلا ةدجس نأل ۳/٠۲٠.

 ) )۲يف لاقو «ها .رداونلا يف فسوي وبأ لاق : ١٠ص يدتبملا ةيادب يفو

 .فسوي يبأو ةفينح يبأ نع ةعامس نبا ةياور رداونلا يف ركذ يأ :770/7 ةيانبلا



 ةوالتلا دوجس باب 55

 جراخ َضْفي مل : اهيف اهدُجْسَي ملف «ةالصلا يف ْتَبَجَو ٍةدجس لكو
 . ةالصلا

 اهداعأف «ٍةالص يف لخد تح اهذجسي ملف ءٍةدجس ةيآ الت نمو
 .نيتوالتلا نع ةدجسلا هئأزجأ : دجسو

 ملو ءاهل َدَجَّس :اهالتف «ةالصلا يف لَخَد مث ءَدَجَّسف ءاهالت نإو

 . لوألا ةدجسلا هزجُت
1 

 . . . ةدحس هنأزجأ : دحاو سلجم ىف ةدحاو ةدجس ةوالت رّرك نمو
© 2 

 ضقت مل :اهيف اهْدُجْسمَي ملف «ةالصلا يف ْتّبَجَو ةدجس لكو) :لاق
 .صقانلاب ئدأتت الف ءقالصلا ُةّيزم اهلو ٌةّيتالص اهنأل ؛(ةالصلا جراخ

 اهداعأف «قالص يف لخد ئتح اهدجسي ملف ءةدجس ةيآ الت نَّمو) :لاق

 «ةيتالص اهنوكل ؛ئوقأ ةيناثلا نأل ؛(نّيتوالتلا نع ةدجسلا هئأزجأ :دجسو
 .اولوألا تحبي

 .اتوتساف «قّبّسلا ةوق ئلوألل نأل ؛غارفلا دعب ئرخأ دجسي :«رداونلا» يفو
 :اهب تحج حجرتف ."”دوصقملا لاصتا ة ةوق ةيناثلل :انلق

 ءاهل جس :اهالتف «ةالصلا يف لحد مث ءدجسف ب نإو) :لاق

 ىلإ هجو الو «ةعبتتسملا يه ةيناثلا نأل ؛ لوألا ةدجسلا هرج ملو

 بلا لع كلا قس اول يّدؤي هنأل ؛ 'يلوألاب اهقاحلإ

 ةدجس هئأزجأ :رلحاو سلجم يف ٍةدحاو ٍةدجس ةوالت رّرك نمو) :لاق

 )١( ةيانبلا .ةدجسلا ءادأ وهو ۲۲۸/۳.



 34 ةوالتلا دوجس باب

 : اهأرقف َعَجَرو بَ مث ءاهدَجّسق ءهسلجم يف اهأَرَ ناف ةا

 .ناتدجس هيلعف : ئلوألل َدَجَس نكي مل نإو «ةيناث اهّدَجَس
 .بوجولا رّركتي : يلاتلا نود «عماسلا سلجم لّدبت ولو

 اهّدَجَس :اهأرقف َمَجَرو بهذ مث ءاهدّجّسف «هسلجم يف اهأَرَق نإف ةدحاو
 .(ناتدجس هيلعف :ئلوألل دجس نكي مل نإو «ةيناث

 لخادت وهو «جرحلل ًاعفد ؛ لخادتلا ىلع ةدجسلا ئنبم نأ لصألاو
 .تابوقعلاب يناثلاو «تادابعلاب قَيْلَأ اذهو «مكحلا نود «ببسلا يف

 «تاقّرفتملل ًاعماج هنوكل :سلجملا ٍداحتا دنع "”لخادتلا ناكمإو
 .لصألا ىلإ مكحلا داع :"”فلتخا اذإف

 «ضارعإلا ليلد هنأل ؛ةرّيخملا فالخب «مايقلا درجمب ُفلتخي الو
' 

 .كلانه لطبملا وهو

 .بوجولا رّركتي :''”بوثلا ةيدست يفو

 .حصألا يف «كلذك :نصغ ىلإ نص نم لِقتنملا يفو

 .طايتحالل ؛ةسايدلا يف اذكو

 نأل ؛(بوجولا رّركتي :يلاتلا نود «عماسلا سلجم لّدبت ولو) : لاق

 .يعرشلا ناكمإلا هب دارأ )١(

 .راركتلا بوجو داع :سلجملا فلتخا اذإ يأ (۲)

 ال :يسفن ترتخا :تلاقف «تماقف ءكّسفن يراتخا :اهجوز اهل لاق يتلا ()

 .قالطلا عقي

 .رخآل ناكم نم كلذ ببسب كرحتيو هجسني نيح يأ (5)



1Aةوالتلا دوجس باب  

 . عماسلا نود ؛يلاتلا سلجم لّدبت اذإ اذكو

 عقرو ءرّبك مث ءدحجسو «هیدي عقري ملو ربك : دوجسلا دارأ نمو

 .مالس الو «هيلع دّهشَت الو «هّسأر

 .ةدجسلا ةيآ َعَدَيو اهريغ وأ ةالصلا يف ةروسلا أرقي نأ هركيو

 يملا هت وق بلا

 «ليق ام ىلع ء(عماسلا نود «يلاتلا سلجم لّدبت اذإ اذكو) :لاق

 .انلق اّمِل ؛عماسلا ىلع بوجولا ٌرركتي ال هنأ حصألاو

 [: ةوالتلا دوجس ةيفيك]

 ءرّبك مث ءدَجَّسو «هّيدي عفري ملو ربك :دوجسلا دارأ نَمو) :لاق

 يضر ٍدوعسم نبا نع يورملا وهو «ةالصلا ةدجسب ًارابتعا ؛(هسأر عقر
 95 ١

 3 ع هللا

 قبس يعدتسي وهو «للحتلل كلذ نأل ؛(مالس الو «هيلع دهشت الو)
 .ةمراعنم يهو «ةميرحتلا

 2 مس ص ص ر

 .اهنع فاكنتسالا هبشي هنأل

 ريبكلا يف يناربطلاو ةبيش يآ نبالو «هدجأ مل 5١١/١: ةياردلا يف لاق )١(

(AV EY)امأو نونا اوناک مهنأ ريبج نب ديعسو ميهاربإو ءاطعو نسحلا نع  

 .ًاعوفرم امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم )۱٤۱۳( دواد وبأ هجرخأف ريبكتلا



 54 ةوالتلا دوجس باب

 .اهاوس ام عدو «ةدحسلا ةيآ أرقي نأب سأب الو

 0 ات هسا تك. 7 َ 2 : 5

 اعفد ؛نْيَتيآ وأ ةيآ اهّلبق أرقي نأ يلإ ْبَحَأو : هللا همحر دمحم لاق

 . ليضفتلا مهول

 ال ؛(اهاوس ام َعَدَّيو ءةدجسلا ةيآ أرقي نأب سأب الو) :لاق

 .اهيلإ

 ًاعفد ؛ نیتیآ وأ ةبآ اهّلبق أرقي نأ يلإ "بَحأو :هللا همحر دمحم لاق)

 .(ليضفتلا مهوتل

 .ملعأ ئلاعت هللاو «نّيِعماسلا ىلع ةقفش ؛اهءافخإ "اونسحتساو

 انك FR نا ا

 .ردابم :خسُت يفو قل
 و

 .هخياشمو بهذملا ءاملع يأ (۲)



 باب ۷۰

 باب

 رفاسملا ةالص

 نيبو هنيب ًاعضوم ناسنإلا َدِصْقَي نأ : ماكحألا هب ٌرّيغتت يذلا ٌرفسلا

 .مادقألا يشمو «لبإلا رسب اهيلايلو مايأ ةث : ةرْيسَم عضوملا كلذ

 باب

 رفاسملا ةالص

 ب اف و ناال ديت نأ :ماكحألا هب ٌريغتت يذلا ٌرفسلا) :لاق
st5 9 0( و سا 5  

 يشمو «لبإلا رّيسب ٠ اهيلايلو مايأ ةثالث ةريسم عضوملا كلذ نيبو

 .(مادقألا

 ”قاطملاو «ةليلو موي لامك ميقملا حسمّي» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."«اهیلایلو مايأ ةثالث
5 7 2 
 .ريدقتلا مومع ف نمو «سنجلا ةصخرلا تمع

 .كلذ لالخ يف نوكت يتلا تاحارتسالا عم يأ )١(

 ۷۲/١. ةياردل رظنيو 775((2) ملسم حيحص يف بيرق ظفلب ()

 .7 57/7 ةيانبلا .سنجلا ةرورض يأ (۳)



 ۷۱ رفاسملا ةالص

 . ءاملا يف ٌرْيَسلا ربتعي الو ءطّسّولا وه : ٌروكذملا ٌرْيَسلاو 012

 .امهيلع ديزي ال .ناتعكر : ةيعابرلا ىف رفاسملا ُضْرَفو

 .لوق يف ٍةليلو مويب :هللا همحر ''”يعفاشلاو

 .امهيلع ةَّجَح ةّنسلاب ئفكو

 .(طّسّولا وه :روكذملا ريسلاو) :لاق

 .لوألا نم بيرق وهو « لجارملاب ريدقتلا :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 ا وع ااا او
 بلا يف ريَسلا "هب ربتعي ال :هانعم «(ءاملا يف ُرْيَسلا ربتعي الو) :لاق

 ا هع عما

 .(امهيلع ديزي ال «ناتعكر :ةيعابرلا يف 0 ضرْفو) :لاق

 ارابتعا ؛ةصخر ٌرصقلاو «عبرألا هضرف :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .موصلاب

 يآ اذهو ءهِكرَت ىلع ُمنوُي الو ءئضقُي ال يناثلا عفشلا نأ :انلو

 .ئضقي هنأل ؛موصلا فالخب «ةلفانلا

 T/4 عومجملا )غ0(

 .؟ 557/1" .ءاملا يف ريسلا ىلإ عجري ريمضلا (۲)

 ل عومحملا 2



 رفاسملا ةالص 7

 ناتعكرلا هئأزجأ : ٍدهشتلا َرْدَق ةيناثلا يف َدَعَو ءًاعبرأ للص نإو
 . ةلفان هل نايرخألاو «ضرفلا نع نايكوألا

 . هئالص ْتَلَطَب : دهشتلا َرْدَق ةيناثلا يف دعي مل نإو

 . نيتعكر ئلص : رصملا تويب ٌرفاسملا قراف اذإو

 ةسمخ ٍةيرق وأ ٍةدلب يف ةماقإلا يوني ئتح رفسلا ٍمْكُح ىلع لاري الو
 .ٌرَصَق : كلذ نم ّلقأ ئون نإو ءرثكأ وأ ءًاموي رشع

 ناتعكرلا هثأزجأ :دهشتلا َرْدَق ةيناثلا يف َدَعَقو ءاعبرأ ئلص نإو) :لاق

 ًائيسم ريصيو «رجفلاب ًارابتعا ؛(ةلفان هل نايرخألاو «ضرفلا نع ناّيوألا
 .مالسلا ريخأتل

 طالتخال ؛(هئالص ْتَلَطَب :دهشتلا َرْدَق ةيناثلا يف ْدْعَقَي مل نإو) :لاق

 .اهناكرأ لامكإ لبق اهب ةلفانلا

 مكح ّنأل ؛(نيتعكر ئلص :رصملا تويب ٌرفاسملا قرف اذإو) :لاق

 .اهنع جورخلاب ٌرفسلا قّلعتيف ءاهلوخدب ٌقّلعتي ٍةماقإلا

 ."«ارصقل :"”صخلا اذه انزواج ول» :هنع هللا يضر يلع نع ُرْألا هيفو

 ٍةيرق وأ ٍةدلب يف ةماقإلا يوني ئتح رفسلا ٍمْكُح ىلع لازَي الو) :لاق
 .(َرَصَق :كلذ نم لقأ ئون نإو «ًرثكأ وأ «ًاموي رشع ةسمخ

 .بصقلا نم تيب (۱)

 .(5719) قازرلا دبع فنصم )81١79(« ةبيش يبأ نبا فنصم (۲)



 فر رفاسملا ةالص

 ةدم وني ملو ,رلغ دعب وأ ادغ َجَرْخَي نأ مَع ىلع ارصم لَخَد ولو

 .َرَصَق : نينس كلذ ىلع ّىقب ئتح «ةماقإلا

 ةدمب اهانرَدقف للا هعماجي رفسلا نأل ؛ةدم رابتعا نم دب ال هنأل

 ."'”ناتبجوم ناتدم امهنأل ؛ ا

 يف ٌرثألاو «مهنع هللا يضر ر نباو سابع نبا نع روثأم وهو

 ا :هلثم

 «ةزافملا يف ةماقإلا ةين حصت ال هنأ ىلإ ريشي :ةيرقلاو ةدلبلاب ٌدييقتلاو
 .رهاظلا وهو

 وني ملو «رلغ دعب وأ ًادغ َجْرْخَي نأ مَع ىلع ًارصم لحد ولو) :لاق
 .(رَصَق :نينس كلذ ىلع يقب ئتح «ةماقإلا ةدم

 .”رصقي ناكو «رهشأ ةتس ناجيبَرذأب ماقأ امهنع هللا يضر رمع نبا نأل

 «ضيحلا مكحب ةالصلاو موصلا نم طقس ام ةداعإ ُبجوت ِرْمَّطلا ةدم نإف (1)

 رشع ةسمخب رهطلا ةدم ئندأ رق امكف «رفسلا مكحب طقس ام ُبجوت ةماقإلا ةدمو
 ٠١/۲. ريدقلا حتف 507/7 ةيانبلا .ةماقإلا ةدم ئندأ رّدقُي كلذكف :ًاموي

 نبا فنصم «(۱۸۸) دمحمل راثآلا ,(75570 «7195) راثآلا يناعم حرش (۲)

 .(8711/) ةبيش يبأ

 يف يأرلل لخدم ال هنأل ؛ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نع ربخلاك يأ (۳)
 .ةيعرشلا تارّدقملا

 يف امك «حيحص لنسب )1۱٤۸(« يقهيبلا ننس .«(00607) دمحأ دنسم )٤(

 ١9/1١"7. رابخإلاو فيرعتلا



Véرفاسملا ةالص  

 : ًاموي رشع ةسمخ اهب ةماقإلا اووف «برحلا م ضرأ ٌركسعلا لخد اذإو

 . انصح وأ «ةنيدم اهيف اورصاح اذإ اذكو ءاورَّصَق

 وأ ءرصم ريغ يف مالسإلا راد يف يغبلا لهأ اورصاح اذإ اذكو

 .نورصقي مهنإف : ًاموي رشع ةسمخ ةماقإلا اووف .رحبلا يف مهورصاح

 ."7كلذ لثم مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ٍةعامج نعو

 رشع ةسمخ اهب ةماقإلا اووَنف «برحلا ضرأ ٌركسعلا لخد اذإو) :لاق

 .(انصح وأ < ةنيدم اهيف اورضاح اذإ اذكو ءاورَضق :ًاموي

 .ٍةماقإ راد نكت ملف ريف :مَرَهِي نأ نيبو رِقَيف :َمِْهَي نأ نيب لخادلا نأل

 و ءرصم ريغ يف مالسإلا راد يف يغبلا لهأ اورصاح اذإ اذكو) :لاق

 ؛(نورصقي مهنإف :ًاموي رشع ةسمخ ةماقإلا اووتف ءرحبلا يف مهورصاح

 .مهتميزع لطم مهلاح نأل

 ؛ مهل ةكوشلا تناك اذإ نّيهجولا يف حصي :هللا همحر رفز دنعو

 .ًارهاظ رارقلا نم كلل

 تويب يف اوناك اذإ نّيهجولا يف حصي :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 .ةماقإ عضوم "'هنأل ؛"'ردملا

 لاقو «تاقث هتاورو )١70(« دواد ىبأ ننس )١51١79(« دمحأ دنسم )١(

 (268) يقهيبلا ننس 27١9/7 رابخإلاو فيرعتلا رظني .دانسإلا حيحص :يوونلا

 یم دانسإب

 .(ردم) رينملا حابصملا .دّبلتملا بارتلا وه :ردملا (؟)



 Vo رفاسملا ةالص

 .ًاعبرأ متأ : تقولا يف ميقملاب ٌرفاسملا ئدتقا نإو

 . هِزْجُت مل : ٍةتئاف يف هعم لحد نإو
. ' 5 000 1 0 86 5 2 

 . مهتالص نوميقملا متأو ءملس : نيتعكر نيميقملاب ٌرفاسملا ئلص نإو

 ءحصت ال :ليق :ةّيبخألا لهأ مهو ءالكلا لهأ نم ةماقإلا 11

 .نوميقم مهنأ حصألاو

 لطبت الف «ٌلصأ ةماقإلا نأل ؛ هللا همحر فسوي يبأ نع كلذ ىورُي

 .ىعرم ئلإ ىعرم نم لاقتنالاب

 ٌريغتي هنأل ؛(عبرأ مت أ :تقولا يف ميقملاب ٌرفاسملا ئدتقا نإو) :لاق

 « بّبسلاب ريغملا لاصتال ؛ةماقإلا ةّيئب ريختي امك ؟ ةيعبتلل ؛عيرأ ىلإ هضرف

 .تقولا وهو

 ا دعب ٌريغتي ال هنأل ؛(هزج مل :ةتئاف يف هعم لحد نإو) :لاق

 لفنتملاب ضرتفملا ادا نركف ماقول ب ب لامك بلا ءال

 .ةءارقلا وأ ءىلوألا ةدعقلا قح يف

 نوميقملا متأو «مّلس :نيتعكر نيويقملاب رفاسملا ئلص نإو) :لاق
 «يقابلا يف درفنيف «نيتعكرلا يف ةقفاوملا مّرتلا يدتقملا نأل ؛(مهتالص

 ءًالعف ال «ةميرحت رلتقم هنأل ؛ ألا يف ارق ا هنآ الإ .«قريتسلاك

 .ًاطايتحا ؛اهكرتيف «ىّدؤم راص ضرفلاو

 ةيانبلا .نوّمتي اميف ةءارقلا بوجو نم خياشملا ضعب لوق نع هب زرتحا )١(
۸/۳ 



 رفاسملا ةالص ۷٦

 .ٌرفَس موق انإف مكتالص اومتأ : مهل لوقب نأ مّلس اذإ مامإلل ٌبحتسُيو

 .هيف ةماقإلا وي مل نإو ةالصلا متأ : هرصم رفاسملا لخد اذإو

 لخادف «رفاس مث «هريغ ٌنطوتساو «هنع لقتناف نطو هل ناك نمو

 .َرصق : لوألا هتطو

 ناكف «ضرفلا أتي ملف «ةلفان ةءارق كردأ هنأل ؛قوبسملا فالخب

 .لوأ '”ناينإلا

 موق انإف مكتالص اومنأ :مهل لوقي نأ مّلس اذإ مامإلل ٌبحتسُيو) :لاق

 ار

 ا عادلا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 ةماقإلا وني مل نإو ةالصلا متأ : ”هرصِم ٌرفاسملا لحد اذإو) :لاق

 اوناك مهيلع هللا ناوضر 9 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 .' ولي دج ٍمزَع ريغ نم نيميقم مهناطوأ ىلإ نودوعيو «نورفاسي

 «رفاس مث «هريغ نطوتساو «هنع لقتناف نطو هل ناك نّمو) :لاق

 .(رصَق :لوألا هتطو لَخَدف

 دع ةرجهلا دعب مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ئرت الأ «هل ًانطو َّبَي مل هنأل

 .ةءارقلاب نايتإلا يأ )١(

 .هححصو »)0 0£) يذمرتلا ننس ‹()1۲4) دواد يبأ ننس (۲)

 .يلصألا نطولا يأ (۳)

 .هدجأ مل ١/"711: ةياردلا يف لاق (5)



 ۷V رفاسملا ةالص

 ت و ا 0 مت 0 لا +* 4

 متي مل :اموي رشع ةسمخ ىنمو ةكمب ميقي نأ ٌرفاسملا ئون اذإو

 .ةالصلا

 هثلاف نمو «نْيَتعكر رضحلا يف اهاضق : رفسلا يف ةالص هتاف نمو

 .ًاعبرأ رفسلا يف اهاضق : رضحلا يف ةالص

 ."7هيدفاسملا نم ةكمب هسفن

 َنطوو «رفسلا نود «هلثمب لطبي يلصألا ّنطولا نأ :لصألا نأل اذهو

 .يلصألابو «رفسلابو «هلثمب لطبي ٍةماقإلا
 هِي مل :اموي رشع ةسمخ ىنمو ةكمب ميقُي نأ رفاسملا ئون اذإو) :لاق

 وهو «عضاوم يف اهرابتعا يضتقي :نّيعضوم يف ةّينلا رابتعا نأل ؛(ةالصلا

 يف ليللاب ميقي ا ىون اذإ الإ ءهنع ئرعَي ال ّرفسلا نأل ؛عنتمم

 ."'هتيبم ىلإ ةفاضم ءرملا ةماقإ نأل ؛هيف هلوخدب اميقم ٌريصيف :امهدحأ

 نمو «نْيتعكر رضحلا يف اهاضق :رفسلا يف ةالص هتاف نّمو) :لاق
 7 03 - رک و هم

 بسحب ءاضقلا نأل ؛(اعبرأ رفسلا ىف اهاضق :رضحلا ىف ةالص هتاف

 مدع دنع ةيببسلا ىف ربتعملا هنأل ؟تقولا ٌرِخآ :كلذ ىف ٌربتعملاو «ءادألا

 .تقولا ىف ءادألا

 )١( يراخبلا حيحص يفو ءٌرْفَس موق انإ :قباسلا ثيدحلا يف وه امك )1١81(
 ىلإ ةنيدملا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم انجرخ :لاق هنع هللا يضر سنأ نع»

 .«ًارشع ةكمب انمقأو :لاق «ةنيدملا ىلإ انعجر ئتح نيتعكر نيتعكر يلصي ناكف «ةكم

 .هتين : خسُن يفو )(



 رفاسملا ةالص ۷۸

 .ءاوس : ةصخرلا يف امهرفس يف عيطملاو يصاعلاو

 .(ءاوس :ةصخرلا يف امهرفس يف عيطملاو يصاعلاو) :لاق

 اهنأل ؛ةصخأرلا يفي ال ةيصعملا ٌرفس :هللا همحر '''يعفاشلا لاقو

 .ظيلغتلا بوي امب ٌقّلعتت الف «ًافيفخت تبنت
 .صوصنلا قالطإ :انلو

 وأ «هدعب نوكي ام ةيصعملا امنإو ءةيصعمب سيل رفسلا سفن نألو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةصخرلا َقّلعتم "حّلصف «هرواجي

FR د FR د 

^۹ 

 1/۱ جاتحملا ينغم )000(

 .رفسلا يأ )0



 ۷۹ باب

 باب

 ةعمحلا ةالص

 زوجت الو ءرصملا ْىَلِصم يف وأ «عياج رصم يف الإ ةعمجلا حصت ال

 باب

 ةعمحلا ةالص

 و 2

 الو ءرصملا ئلصم ىف وأ «عماج رصم يف الإ ةعمجلا حصت ال) :لاق
 1 0 1 ١ ١

 .(ئرقلا يف زوجت

 الو ّرْطِف الو «""قيرشت الو «ةعمج ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 قفز : 7 5
 د «عماج رصم يف الإ «ىحضأ

 عئانصلا عئادب «54/7 طوسبملا .ريبكتلاب توصلا عفر :انه قيرشتلاب دارملا )١(
 . ١/8 ١

 يف مساق ةمالعلا امأ ها .ًاعوفرم بيرغ ١140/7: ةيارلا بصن يف لاق (۲)
 باب ىف « 41١7/05 لصألا ىف دمحم اعوفرم هجرخأ :لاقف 771/١ رابخإلاو فيرعتلا

 «ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نع انغلب يذلا رثألل :لاق «ةيحضألا هيلع بجت نم

 هللا اص يبنلا نع هّمَلَب ةفينح ابأ نأ (۲۹۷) ٠٠ص فسوي يبأل راثآلا يف ًاضيأ وهو

 فنصم رظني « حيحص دانسإب «هنع هللا يضر يلع لوق نم افوقوم يورو «ملسو هيلع

 .(0:44) ةبيش يبأ نبا فنصم )١01/6(« قازرلا دبع

 .588/ ٤ عومجملا يف يوونلاو ٠۳۷۷/١١ رينملا ردبلا يف نقلملا نبا هفعضو



 ةعمجلا ةالص ۸۰

 دنع ًارفاسم ةفيلخلا ناك وأ «زاجحلا َريمأ ٌمامإلا ناك نإ نوب ٌروجتو

 . هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ

 ميقيو «ماكحألا 1 ضاقو أ هل و لک :عماجلا رصملاو

 . هللا امهمحر فسوي يبأو '''ةفينح يبأ دنع اذه

 .مهْعَسي مل :مهدجاسم ربكأ يف اوعمتجا اذإ مهنأ :"”هنغو

 ٌرايتخا :يناثلاو .””رهاظلا وهو «هللا همحر يِخركلا ٌرايتخا :لوألاو

 . هللا همحر جلا

 ةينفأ عيمج يف ٌروجت لب ءىلصملا ىلع روصقم ريغ مكحلاو

 .هلهأ جئاوح يف هتلزنمب اهنأل ؛ ”رصملا

 ةفيلخلا ناك وأ + زاجحلا َريمأ "”مامإلا ناك نإ ىنوب ٌزوجتو) :لاق

 هللا امنهمحر فسوي ناو ةفينح بأ دتغ ًارفاسم

 .هللا همحر ةفينح يبأ ركذ نودب خست يفو )١(

 .7 91/7“ ةيانبلا .بهذملا رهاظ يأ (۳)

 «يجلثلا عاجش نب دمحم مامإلا وهف يجلثلا امأ :تلق .يجلبلا :خسُت يفو (5)

 .نيريثكل بقل وهف يجلبلا امأو «ه155ت «دايز نب نسحلا باحصأ نم

 .يدعس ةيشاح .اهيف ىلصم يف نكت مل نإو ()

 .زاجحلا َريمأ ٌريمألا ناك نإ :خسُن يفو (0)



 ۸۱ ةعمجلا ةالص

 . ينوب ةعمج ال : هللا همحر دمحم لاقو

 .ًاعيمج مهلوق يف ,تافرعب ةعمج الو

 و سس و < 7

 ناطلسلا هَّرَمَأ نمل وأ «ناطلسلل الإ اهّبماقإ زوجت الو
 .هدعب حصت الو ءرهظلا تقو يف حصتف «تقولا : اهطئارش نمو

 ا وا وم ا ی جا هنا يخبر اک لاف

 . اهب يع
 .ميموملا مايأ يف ٌرصمتت اهنأ :امهلو

 .فيفختلل ؛اهب دييعتلا مدعو

 .ةينبأ يو ا اهنأل ؛ (ًاعيمج مهلوق يف تافرعب ةعمج الو) :لاق

 رفا اما اميلا .ةيالؤلا نال ةا ريمأو «ةفيلخلا :ب ٌدبيقتلاو

 .ريغ ال «جحلا رومأ ييف :مسؤملا

 اهنأل + (("”نالطلسلا هرم ويل وأ «ةاظلتلل الإ يافا وجت الو) لاف

 يف قت دقو ءميدقتلاو مّدقتلا يف ةعزانملا قت دقو ءميظع ٍعْمّجِب ٌماَقُت

 هر ميدي ؛هنم دب الف «هريغ

 حصت الو ءرهظلا تقو يف حصتف «تقولا ١ :اهطئارش نيو) :لاق
0 

 .ديعلا اهب ْئَّلصُي ال يأ (۱)

 .ءابطخلا وأ يضاقلا وأ ريمألا وهو )۲(



 ةعمجلا ةالص ۸۲

 . اهيلع هيب الو «رهظلا لّبقتسا : اهيف وهو تقولا چرخ ولو

 .لاوزلا دعب ءةالصلا لبق يهو ءةبطخلا : اهنمو

 سانلاب لصف :سمشلا ٍتلام اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 ."«ًةعمجلا

 .امهفالتخال ؛(اهيلع هبي الو «رهظلا لبقتسا :اهيف وهو تقولا جر ولو)

 اهألص ام ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأل ؛(ةبطخلا :اهنمو -۲) :لاق
 0 رمع يف ةبطخلا نودب

 ENES !لاوزلا دعب ءةالصلا لبق يهو)

 .ةرونملا ةنيدملا ىلإ ِهّنَعَب نيح هنع هللا يضر ريمع نب بعصمل )١(

 تلاز اذإ ةعمجلا يلصي ملسو هيلع هللا ئاص ناك (877) يراخبلا حيحص يف (۲)

 ."١8ص يعملألا ةينم ۲٠١/١ ةياردلا .(850) ملسم حيحص يف هوحنو «سمشلا

 :تلق «هدجن مل :ةيادهلا وجرخم لاق 70/١: رابخإلاو فيرعتلا يف لاق (۳)

 .ها .ةّنسلا ءارقتسا نم ًدوخأم مكح هنكلو «ثيدحب سيل اذه

 نع ًاضيأ ركذو 0197/7 يقهيبلا هركذ :لاقف 707/7 ةيانبلا يف ينيعلا امأ

 رمع نبا ثيدحب - يقهيبلا - لدتساو :ةبطخبب الإ ةعمج ال هنأ اعلي :لاق هنأ يرهزلا

 - :تلق «نيتبطخ ةعمجلا موي بطخي + مداسلاو اصلا ةيلع ناك :امهنع هللا يضر

 هيلع هلوق هيلإ مض اذإ الإ متي الف «لعفلا درجمب لالدتسا اذه - ينيعلا وه لئاقلا

 ها :يلضأ ينونتيأر امك اولض :مالسلاو ةالصلا

 نأل ؛ةبطخلا بوجو باب» :لاق ءدنس نودب غالب وهف :يقهيبلا صن امأ :تلق

 ها .«ةبطخب الإ ةعمجلا لصُي ملو «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعف نم ذينُأ ةعمجلا نايب
 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :لاوزلا دعب :هلوق (5)

 (AoY). ملسم حيحص )0(



 AY ةعمحلا ةالص

 ءقراهطلا ئلع ًامئاق ْبْطخَيو ٍةدْعَقب امهنيب لصفي «نيتبطخ ُبطخَيو
 .هركي هنأ الإ «زاج : ةراهط ريغ ئلع وأ .ًادعاق ّبَطَخ ولو

 هلا همحر ةفينح يبأ دنع راج :ئلاعت هللا ركذ ىلع ٌرصتقا نإف

 . ةداعلا يف ةبطخ ئىّمسُي « «ليوط ٍرْكِذ نم دب ال : الاقو

 ثراوتلا ئَرَج هب «(ٍةدْعَقب امهنيب لصق «نْيَئبطخ ُبْطخَيو) :لاق
 .ثراوتم امهيف مايقلا نأل ؛(ةراهطلا ىلع ًامئاق بطخیو) لاق

 .ناذألاك «ةراهطلا اهيف ٌبحتسُتف «ةالصلا طش "يه مث

 ءدوصقملا لوصحل ؛(زاج :ٍةراهط ريغ ىلع وأ ءًادعاق ّبَّطَخ ولو)
 .ةكاصلا نيو امه لصقل. ترارلا لامل هركي هنأ الإ)

 « هللا همحر ةفينح يبأ دنع ڙاج :ىلاعت ع نإف) :لاق

 يه ةبطخلا نأل ؛(ةداعلا يف ةبطخ ئمسُي «ليوط ٍركذ نم دب ال :الاقو

 :ةحباولا

 4 رزه 2

 ارابتعا ؛نيتبطخ بطخُي ئتح زوجت ال :هللا همحر © ساشا لاقو

 .فراعتملل

 .اذه انموي ىلإ هدعب نم ةمئألاو ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا لَعَف اذكه ينعي )١(
 .(811) ملسم حيحص «(۸۷۸) يراخبلا حيحص رظنيو «ا" + 5 /* ةيانبلا

 .ةبطخلا يأ (۲)
 ."79 ١/ رابخإلاو فيرعتلا رظني (۳)

 )٤( جاتحملا ينغم 185/١؟.



Aةعمجلا ةالص ٤ 

2 5 0 

 اثالث : ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ دنع مهلقأو ةعامخلا : اهطئارش نمو

 . هاوس نانثا : الاقو .مامإلا ىوس

 2 5 و 5 2 7
 .هدحو هللا همحر فسوي يبأ لوق اذه نأ حصألاو : هنع هللا يضر لاق

 .لْصَق ريغ نم «4/ةعمجلا .4 لاك لاوس :لاعت هلوق :"”هلو
 «لزتف « "هيلع جِيْرَأف :هلل دمحلا :لاق هنأ هنع هللا يضر َنامثع نعو
 او

 .اهنم ةقتشم ةعمجلا نأل ؛(ةعامجلا :اهطئارش نمو -۳) :لاق

 نانثا :الاقو أ“ مامإلا ئوس ةثالث :ئلاعت هللا همحر ةفينح يبأ دنع مهلقأو)

27 

 .(هدحو هللا همحر فسوي يبأ لوق اذه نأ ٌحصألاو :هنع هللا يضر لاق

 .هنع ةئينُم يهو «”عامتجالا ئنعم :ىّنثملا يف نأ :هل

 «ىنعمو ةيمست ْعْمَج هنأل ؛ثالثلا وه امنإ حيحصلا عمجلا نأ :امهلو
 , ةراغ طرق ةفافحلاو

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلل يأ )١(

 .هيلع قلغأ يأ (۲)
 مزح نب تباث نب مساق هركذو «ًادنسم هدجأ مل 115/١: ةياردلا يف لاق (۳)

 .دانسإ ريغب ««ثيداحألا يناعم ىلع لئالدلا» يف «(ه ٠7 ةنس ًاباش يفوت) يطسقرسلا

 .ةبطخلا رضح نمم مهنوك طرتشي الو )٤(

 .رخآ عم ٍدحاو عامتجا يف هنأل (5)

 .مامإلا نود يأ (5)



 A0 ةعمحلا ةالص

6 1 
 و

 ءاسنلا الإ قبي ملو «دجسيو مامإلا عكري نأ لبق سانلا رفت نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٌرهظلا َلّبقتسا : نايبصلاو

 اورَمَت نإف ءةعمجلا ئلص :ةالصلا حَكَفا ام دعب هنع اورَقَت اذإ :الاقو

 مهلوق يف «ةعمجلا ىلع ئنب : ةدجس دَجَسو «ةعكر عكر ام دعب هنع
۶ 

 .مهنم ربتعي الف «مامإلا اذكو

 ءاسنلا الإ بي ملو «دجسيو ٌمامإلا عكري نأ لبق سانلا رقت نإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع رهظلا َلّبقتسا :نايبصلاو

 هنع اورْمَت نإف «ةعمجلا ئلص :ةالصلا حتنا ام دعب هنع اورفت اذإ :الاقو

 .(ًاعيمج مهلوق يف «ةعمجلا ىلع ئنب :ةدجس ٌدَجَّسو «ةعكر مكر ام دعب

 .هللا همحر رفزل ًافالخ

 .تقولاك ءاهماود نم دب الف «طرش اهنإ :لوقي وه
 .ةبطخلاك ءاهُماود طرتشُي الف ءداقعنالا طرش ةعامجلا نأ :امهلو

 كلذ متي الو «ةالصلا يف عورشلاب َداقعنالا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 «'"'اهيلإ اهماود نم دب الف ءقالصب سيل :اهّئود ام نأل ؛ةعكرلا مامتب الإ
 .اهّماود طرتشي الف «ةالصلا يفانت اهنإف «ةبطخلا فالخب

 .ةدِج ىلع طرش يأ (۱)

 .ةعكرلا مامت ىلإ ةعامجلا ماود نم دب ال يأ (۲)



 ةعمجلا ةالص ۸٦

 الو ءرلبع الو «ضیرم الو «ةأرما الو ءرفاسم ىلع ةعمجلا بجت الو

 . تقولا ضرف نع مهأزجأ : سانلا عم اًوّلصف ءاورَضَح نإف «ىمعأ

 .ةعمجلا يف ٌمْوَي نأ ضيرملاو ءدبعلاو ءرفاسملل ٌروجيو

 .ةعمجلا مهب دقعنت كلذكو

 الف «ةعمجلا مهب دقعنت ال هنأل ؛نايبصلا اذكو «ناوسّنلا ءاقبب َربتعم الو
 .ةعامجلا مهب متت

 الر ىش الو ارنا الو يقام راع اجلا ف لر لا
 * برملا اذكو ءروضحلا يف 0 َرفاسملا نأل ؛(ىمعأ الو ءٍدبع

 ودجر مكب ةارملاو لرل مب لر لار فال
 .ررضلاو جرحلل ًاعفد

 ؛(تقولا ضرف نع مهأزجأ :سانلا عم الصف ءاورَضَح نإف) :لاق
 .ماص اذإ رفاسملاك اوراصف «هولّمحت مهنأل

 .(ةعمجلا يف موي نأ ضيرملاو «ولبعلاو «رفاسملل ٌروجيو) :لاق

 .ةأرملاو يبصلا هبشأف «هيلع ضرف ال هنأل ؛هئزجي ال :هللا همحر رفز لاقو

 .هايب ام ىلع ءًاضرف قي :اورضح اذإف «ةصخر هذه نأ :انلو

 .ةيلهألا ُبولسمف :يبصلا امأ

 .لاجرلا ةمامإل حلصت ال :ةأرملاو

 نوحّلصيف «ةمامإلل اوحّلص مهنأل ؛(ٌةعمجلا مهب ٌدقعنت كلذكو) :لاق
 .ئلوألا قيرطب ءادتقالل



 AV ةعمحلا ةالص

 هل َرْذُع الو «مامإلا ةالص لبق ةعمجلا موي هلزنم يف ٌرهظلا ئلص نمو

 . هئالض تّراجو «كلذ هل هرك

 الو «مامإلا ٍةالص لبق ٍةعمجلا موي هلزنم يف رهظلا ئلص نّمو) :لاق
 .(هلالص تّزاجو قلد لأ ال وغ

 :ةلاضأ ةيضيرقلا ىف ةعيجلا ندع نذل + ميدي ال اليا هكر رف لاقو

 .لصألا ىلع ةردقلا عم لدبلا ىلإ َريصم الو ءاهنع لدبلاك ٌرهظلاو

 الإ ؛ٌرهاظلا وه اذه «ةفاكلا قَح يف ٌرهظلا وه ضرفلا لصأ نأ :انلو

 ءهسفنب رهظلا ءادأ نم نكمتم هنأل اذهو «ةعمجلا ءادأب ةطاقسإب ٌرومأم هنأ

 ا : نكمتلا ئلعو «هدحو هب مدت ال طارش لغ اهفقوتل ؛ةعمجلا نود

 .فيلكتلا
3 

 ةيانبلا يف هنأ نيح يف ءمّرَح يأ :هرك 04/١: قئاقحلا زمر يف ينيعلا لاق )١(

 ريدقلا حتف يف لاقف مامهلا نبا امأ ءهنّيبو هحرشو «ةهاركلا ظفلب يضر ۳

 يعطقلا ضرفلا كرت هنأل ؛رهظلا تّحصو «هيلع مّرَح :دارملا نوك نم دب ال 1

 .!؟ًامّرحم ًابكترم نوكي ال فيكف ءرهظلا نم دكآ وه يذلا ‹ مهقافتاب

 ريقفلا دبعلل َرَهَظ دقو :ًارخآ لاق مث 2١74/7 قئارلا رحبلا بحاص ًالَوأ هعباتو

 باجأو « ههجو ميجن نبا نيبو ‹ةهاركلاب ريبعتلا يف هعبت نمو يرودقلا مالك ةحص

 :هلوقب رّبعف 11/0 (نيدباع نبا عم) راتخملا ردلا بحاص امأ .مامهلا نبا مالك نع

 ناسحتسا لقَتو «قباسلا رحبلا بحاص مالك نيدباع نبا لق اذكهو «...مّرَحو

 .قلعي ملو «هل رهنلا بحاص

 .ةلأسملا هذه ىف نيقيرف ةيفنحلا ءاملع دجت اذكهو :تلق



A۸ةعمجلا ةالص  

 يبأ دنع هرهظ َلَطَب : اهيف مامإلاو اهيلإ هّجوتف ءاهّرضحَي نأ هل ادب نإف
 . مامإلا عم لخدي ئتح لطبي ال : الاقو ‹«ىعسلاب هللا همحر ةفينح

 5 م اک
 .رصملا يف ةعمحلا موي ةعامجب رهظلا نوروذعملا يلصي نأ هركيو

 .نْحّسلا لهأ اذكو

 هرهظ َلَطَب :اهيف مامإلاو اهيلإ هّجوتف ءاهرضحَي نأ هل ادب نإف) :لاق

 21 2 5 55 ع

 الف ءرهظلا نود ىعسلا نآل ؛ (مامإلا عم لخدي ئتح لطبي ال :الاقو

 له توت اذإ انك زاهر و 1 ی فلا وع هما دعب "قع

 .مامإلا غارف
7 2 - 

 يف اهتلزنم ريف «ةعمجلا صئاصخ نم ةعمجلا ىلإ يعسلا نأ :هلو

 يعسب سيل هنأل ؛اهنم غارفلا دعب ام يفالخب ءًاطايتحا رهظلا ضافترا ّقح
 وعم م 2

 .اهيلإ
 - ت ا ےک

 يف ةعمجلا موي ةعامجب رهظلا نوروذعملا يلصي نإ هركيو) :لاق

 ةا نه ذإ لا لوح لا يده ال ا لهآ ذك خلا
 ال هنأل ؛"داوسلا لهأ فالخب «هريغ هب يدتقي دق ٌروذعملاو «تاعامجلل

 .مهيلع ةعمج

 .رهظلا يعسلا ضقني الف )١(

 .رهظلا ةالص :ريدقتلاو «ثينأتلاب .اهقوف :خسُت يفو ‹رهظلا قوف يأ (۲)

 .ىئرقلا لهأ يأ ()



 ۸۹ ةعمحلا ةالص

 . مهأزجأ : موق یلص ولو

 اهيلع ىنبو .هكردأ ام هعم ىلص :ةعمجلا موي َمامإلا كردأ نمو

 اهيلع ئنب : وهسلا دوجس يف وأ ءدهشتلا يف هكردأ ناك نإو ءةعمجلا

 . امهدنع ةعمجلا

 اهيلع نب : ةيناثلا ةعكرلا َرثكأ هعم َكَردأ نإ : هللا همحر دمحم لاقو

 .ًرهظلا اهيلع ىنب : اهَّلقأ كردأ نإو «ةعمجلا

 طفاش عامجتسال ؛ ("'ههأزجأ : موق یلص ولو) :لاق

 اهيلع ئنبو «هكردأ ام هعم ئلص :ةعمجلا موي مامإلا كردأ نمو) :لاق

 :مكتاف امو ءاوُلصف :مّتكردأ ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ةعمجلا
 .«اوضقاف

 اهيلع ئنب :وهسلا دوجس يف وأ ءدهشتلا يف هكردأ ناك نإو) :لاق

 .(رهظلا اهيلع ئئنب :اهلقأ كردأ نإو «ةعمجلا

 .نجسلا لهأ نم وأ «نيروذعملا ءالؤه نم يأ )١(

 .(يرجهلا رشاعلا لبق) يليربوك ريزولا يخأ ةخسن ةيشاح .ةهاركلا عم نكلو (؟)

 .اهطئارش :خسُت يفو «ةعامجب رهظلا ةالص لعف طئارش يأ ()

 )٤( دمحأ دنسم 01/7(2) دواد ىبأ ننس ىف :«اوضقاف» :ظفلب )9/165:0(,

 ةياردلا رظنيو ء(٥٤۲۱) نابح نبا حيحص ۲۱۹/۱.
 )1١7(. ملسم حيحص )51١( يراخبلا حيحص يف :اوُمتأف» :ظفلبو



 ةعمجلا ةالص ۹۰

 عرفي ىتح مالكلاو ةالصلا سانلا َكّرَت : ةعمجلا موي مامإلا َجَرَخ اذإو

 . هتبطخ نم

 يف طئارشلا ضعب تاوفل ؛هجو نم ٌرْهَظ e للا
 .رهظلل ًارابتعا ؛ًاعبرأ يلصيف «هقح

 يف أرقيو «ةعمجلل ًارابتعا ؛نيتعكرلا سأر ىلع ةلاحم ال دعقيو

 .ةّيِفَتلا لامتحال ؟ن اا

 حلا ةي طا دخ لالا ا هنأ :امهلو

 .ناتعكر يهو

 ةميرحت لع امهدحأ نبي الف «نافلتخم امهنأل ؛ركذ امل هجو الو

 .رخآلا

 ئتح مالكلاو ةالصلا سانلا كرت :ةعمجلا موي مامإلا جرح اذإو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو :هنع هللا يضر لاق «(هِتبطخ نم عرقي

 لبق َلَرَت اذإو «بطخَي نأ لبق ٌمامإلا جرح اذإ مالكلاب َسأب ال :الاقو
 ءانه اه عامتسا الو «عامتسالا ضرفب لالخإلل ةهاركلا نأل ؛ربكي نأ

 .دتمت دق اهنأل ؛ةالصلا فالخب

 رابتعابف :هجو نم ةعمج هنوك امأ :770/7 ةيانبلا يف لاق دقف «كردأ ام يأ )١(

 ًارهظ هنوك امأو «مامإلاو ةعامجلاو ةميرحتلا :كردأ اميف ةعمجلا طئارش نم دجو ام

 .مامإلاو ةعامجلاك ‹ يضقي اميف طئارشلا نم مدع ام رابتعابف :هجو نم

 نم ٌرهظ ءهجو نم ةعمج هنأل :هلوق نم دمحم مامإلا هركذ امل هجو ال يأ (۲)

 .ركذ :لوهجملل ينبملاب خست يف ةملكلا تطبضو 771/7 ةيانبلا .هرخآ ىلإ ...هجو



 4١ ةعمجلا ةالص

8 ِ a GO e E اوهجوتو ءءارشلاو عيبلا سانلا َكَرَت : لوألا ناذألا نونذؤملا نذآ اذإو 

 1212 يدي نيب نونذؤملا نذأو «سَّلَج : ربنملا مامإلا َدِعَص اذإو

 :مامإلا جرح اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هللا همحر ةفينح يبألو
 .ٍلّصَف ريغ نم "مالك الو «ةالص الف

 الا ةا اط شا دق مالكلا نآلو

 عيبلا سانلا كرت :"”لوألا ناذألا “نوندؤملا ذأ اذإو) :لاق

 اوردو هلأ وذ لإ اَوَعْسأَت# :ئلاعت هلوقل ؛(ةعمجلا ىلإ اوهجوتو فارغلاو

 .4/ةعمجلا .* َميِبْلَ

 يدي نيب نونذؤملا نذأو «سَلج :ربنملا ٌمامإلا دص اذإو) :لاق

 ءهدجأ مل 115/١: ةياردلا يفو ءًاعوفرم بيرغ 7١١/7: ةيارلا بصن يف )١(
 يف مساق ةمالعلا كردتسا نكل ٠٠١/١. أطوملا يف امك «يرهزلا مالك نم هانعمو

 يف يناربطلا اون هاور هنأب ١18/١ رابخإلاو فيرعتلا يفو ١۳۸ص يعملألا ةينم

 نب بويأ :هيف ۱۸٤/۲: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق :تلق ء(۸١۱۳۷) ريبكلا

 .ءرطخي :لاقو .تاقثلا يف نابح نبا هركذو ا «كورتم وهو :كيهن

 نع ًاضيأ هوحن ئور لًالخلا مالغ زيزعلا دبع ركب ابأ نأ مساق ةمالعلا ركذ امك
 .طقف يرهزلا نع سيلو «هنع هللا يضر رمع

 .دارفإلاب .نذؤملا :خسُت يفو (؟)

 نم دحأ هركنُي ملو ءهنع هللا يضر نامثع هثدحأ يذلا ناذألا دارأ (۳)

 لا



 ةعمجلا ةالص ۹۲

 .ةالصلا اوماقأ : هتبطخ نم غرف اذإف ءربنملا

 .(ةالصلا اوماقأ :هتبطخ نم غرف اذإف ءربنملا
 5 5 وع 5

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ٍدهع ىلع نكي ملو «ثراوتلا ئرج كلذب
 .ناذألا اذه الإ ملسو

 مالعإلا لوصحل ؛لاوزلا دعب ناك اذإ لوألا وه َربتعملا نأ حصألاو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «هب

 دا دع FF دع

 )١( يراخبلا حيحص ) .)4١ةيارلا بصن رظنيو 5/57 7١.



 ۳ باب

 باب

 نْيديعلا ةالص

 ةعمجلا ةالص هيلع بجت نم لك ئلع ٍايعلا ةالص بجتو
. 

 تكس : لوألاف : رلحاو موي يف اعمتجا ناديع : «ريغصلا عماجلا» يفو

 .امهنم ٌدحاو كري الو ٌةضيرف : يناثلاو

 باب

 نيديعلا ةالص

0 
 .ةعمجلا ةالص هيلع بجت نم لك ىلع ٍديعلا ةالص بجتو) :لاق

 :"”لوألاف :راحاو موي يف اًعّمتجا ناَدْيِع :“”ريغصلا عماجلا» يفو
 ر س

 .(امهتن ناو كرتي الو « ةضيرف : ”يناثلاو 2

 ./8ص (۱)

 .ديعلا ةالص يأ (۲)

 ؛ريغصلا عماجلا ظفلب هفدرأ :ةبجاو ديعلا ةالص نأ فلؤملا صن نيح يأ (۳)
 ىف ىلصوملا لاق نكل 70٠0/7« ةيانبلا .هللا همحر دمحم دنع َةّيم اهنأ ىلع لديل
 مالا يف هّلوق :40/7 ةيانعلا ىلع هتيشاح يف يبلج يدعسو ۸٥/١ رايتخالا
 .بوجولا ىلع ليلد :امهنم ٌدحاو كري الو :ريغصلا

 .عوبسأ لك يف نيملسملا ديع يهو «ةعمجلا ةالص يأ ()



 لک“  ۹٤ةالص العيدي«٠

 ٠ه م. .٠6 هو او و هو GONG هوو هوه «ه هس هوو وه ا «ه هو هو هو هاه هه هو هه

 و «بوجولا ئلع :"لوألاو لا ىلع صيصنت اذهو :لاق
 8 و

 .هللا همحر ةفينح ىبأ نع ةياور

 رَ ريغ نم ٠ اهيلع ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا ةبظاوم :لوألا هجو هكرَت ريغ نم "7 لا الص ”وبنلا ٌةبظاوم :لوألا
 قدور

 . ةرم

eان  

 يبارعألا تيد يف كيمو يللا ناصر يناثلا هجوو

 ٩ عوطت نأ الإ ءال» :لاقف ؟نهريغ ىلع له :لاق ؛هلاؤس

 .حصأ لا

 ةّنسلاب هبوجول يي تو

 .ديعلا ةالص بجتو :هّلوق دارأ )١(

 ٠٠١١. 2759/7 ةيانبلا .ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يهو «بوجولا يأ (۲)

 مل 5١18/1١: ةياردلا يف لاقو «فورعم اذه 7١8/7: ةيارلا بصن يف لاق (۳)

 دوام وخ ا و ت وف سيل ۳۳٦/١: رابخإلاو فيرعتلا يفو تر هلآ

 .بوجولا ىلع لدت :كرتلا مدع عم لعفلا ىلع ةبظاوملاو ءديعلا يأ (5)

 .نيديعلا ةالص ةينس يأ (6)

 .فيفختلاو «ديدشتلا :عّوطت :ءاط يف زوجيو «(47) يراخبلا حيحص (0)

 .ديعلا ةالص بوجو يأ (0

 :ةبجاو اهنوك عم ءةَس ديعلا ةالص هللا همحر دمحم مامإلا ةيمست نإ يأ (۸)

 ٠٠٠١/۴۳. ةيانبلا .مالسلاو ةالصلا هيلع هتبظاوم يهو «ةنسلاب تتبث اهنأ لجأل



 ءنّلصملا ىلإ 5 لبق ناسنإلا الاممي نأ ر رطفلا موي يف بختسيو

 هبايث نسحأ َسَبلَيو «بّيطتيو «كاتسيو «لستغيو

 ىلإ جورخلا لبق ناسنإلا معطي نأ رطفلا موي يف يجو )ا لاق

 و «كاتسيو «لستغيو ملا

 نأ لبق رطفلا موي يف معطي ناك ملسو هيلع هللا ئلص هنأ يور امل
 ."”نيديعلا يف لستغي ناكو «"”اولصملا ىلإ رخي

 .ةعمجلا يف امك «ُبْيَطلاو لسُعلا هيف نسف «عامتجا موي هنألو

 هل ناك ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا نأل ؛(هبايث نسحأ سبلیو) :لاق

 .“دايعألا اا «وفوص وأ كف هج

 دروأ ةلأسملا ةيادب يف هنأ وهو ءًالاكشإ ثروي :اذه فّصملا باوج ْنكل :تلق

 ةينس وه بهذملا يف يناثلا لوقلا نأ نل ريغسلا عاجلا يف ها هجر محم لوق

 .رّرحي .يبارعألا ثيدحب هل لّلد لب «ديعلا ةالص

 امك «هيف ام هيف :ةّكسلاب تبث بجاو هنأل :ةّنسلاب هل هفصول ليلعتلا اذه ًاضيأو

 تتبث اهلكو ءبحتسملاو ةنسلاو بجاولاو ضرفلا اهنم ةالصلا ماكحأف «لمأتلاب رهظي
 .اذكهو !؟ةنسلاب

 )١( يراخبلا حيحص )4017(.

 س موي لستغي ناک ملسو هيلع هللا یلص هن هنأ )١1715( هجام نبا ئور (۲)

 تيوُر دقو 5٠/١«: ةياردلا يف رجح نبا هدانسإ فًعضو «ةفرع مويو «رحنلا مويو

 .ئحضألا مويلو ءرطفلا مويل لاستغالاب ةصاخ ئرخأ ثيداحأ

 .بئذلا هبشي وهو «ورفلا هنم ْذْحَّتي ناويح :كتفلا (۳)

 ةمالعلا ركذ مث «هدجن مل :ةيادهلا 507 لاق :۳۳۹/۱ رابخإلاو فيرعتلا يف (5)



 نيديعلا ةالص 45

 .رطفلا ةقدص يدؤيو

 قيرط يف هللا همحر ةفينح يبأ دنع ريكي الو ءئّلصملا ئلإ ةّجوتيو
 ٠ ۰ .ًارهج ريكي : امهدنعو «ىلصملا

 . ديعلا ةالص لبق ىَلصملا يف لقنتي الو

 .ةالصلل هّبلق ٌعّرفتيل ؛ريقفلل ءانغإ ؛(رطفلا ةقدص يّدؤيو) :لاق

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع "ريكي الو «”لصملا ىلإ ةّجوتيو) :لاق

 .ئحضألاب ًارابتعا ؛(ًارهج ُرّبكُي :امهدنعو «ىلصملا قيرط يف
 ؛نحضألا يف “هب درو عرشلاو «"”ءافخإلا :ءانثلا يف لصألا نأ :هلو

 .رطفلا موي كلذك الو «ريبكت موي هنأل

 هللا لص يبنلا نأل ؛(ديعلا ةالص لبق ئَّلصملا يف لقنتي الو) :لاق

 ."ةالصلا ىلع هيصرِح عم «كلذ *”لعفي مل ملسو هيلع

 .518/1 ةياردلا .ديعلل ءارمح ةدرُب ملسو هيلع هللا ئلص هسْبَل اهيف تاياور مساق

 .بحتسملا نم هركذ ام ىلع افوطعم سيلو «بجاو اذه )١(

 اريج يأ (۲)

 يبأ نبا فنصم يف :«يفخلا :ركذلا ٌريخ» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق :هدهاش (۳)
 .(۸۰۹) نابح نبا هححصو )۱٤۷۷« ١600/8(« دمحأ دنسم «797571(2) ةبيش

 .ريبكتلاب رهجلاب يأ (5)

 .لعفي مل :لدب .لّقنتي مل :خسُت يفو ()
 موي جرخ ملسو هيلع هللا ىئلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع (5)

 )٩۹٩٤« ۹۸٩(. يراخبلا حيحص ءاهدعب الو ءاهّلبق لصي مل «نيتعكر لصف ءرطفلا



 ۹۷ نيديعلا ةالص

 اذإف ءلاوزلا ىلإ اهثقو َلَخَد : سمشلا فر ع تّلَح اذإو

 ص ي تلاز

 .ةصاخ ئّلصملا يف ةهاركلا :ليق مث

 ."هلعفي مل ملسو هيلع هللا ئلص هنأل ؛ةماع هريغ يفو هيف :ليقو

 «لاوزلا ىلإ اهّثقو َلَحخَد :سمشلا عافتراب ةالصلا تلح اذإو) :لاق

 .(اهتقو جرح :سمشلا تلاز اذإف
 ايق ىلع سمشلاو ديعلا يلصي ناك ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأل
 ا o وأ

 وأ حمر

 TEA جورخلاب رم :لاوزلا دعب لالهلاب | ودهش الو

 .ىلصملا ريغ يف هركي ال يأ )١(

 ةهاركلا نكل :تلق .ها .ةهاركلا ليلد :ِهِلْعِف مدعو 17١1/7: ةيانبلا يف لاق (۲)

 .ملعأ هللاو «يهنلا ىلع لدي ال كرا ذإ «هدوجو رّرحيلف «يهن ىلإ جاتحت
 يف ٌراكنإلاو يهنلا درو دقو :لوقي ٤١/۲ ةيانعلا بحاص دمحلا هللو تدجو مث

 .راثآلا هذه نم ةفئاط َرَكّدو «ءًاريثك ةباحصلا نع كلذ

 و ها .بيرغ ثيدح :۲۱۱/۲ ةيارلا بصن يف لاق (؟)
 رم رخم ىلع كردتسا 57/١" رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا نكل «هدجأ

 8 نع ًاعوفرم كلذ يحاضألا باتك يف جرخأ ءانبلا دمحأ نب نسحلا نأب ةيادهلا

 يف ًاضيأ كلذ كردتساو «ثيدحلل دهاوش ركذ مث «بذكلاب يمر هنإ :لاقو «لاله نب

 ها .واو :ئلعم :لاقو ۳۸١ ص يعملألا ةينم

 .(15017) هجام نبا ننس ۰۱۸۰/۳ يئاسنلا ننس )۱۱١۷(« دواد يبأ ننس (5)



 نيديعلا ةالص ' ذه

 ًاثالثو «حاتتفالل ؛ئلوألا يف ُرّبكُي «نيتعكر سانلاب ٌمامإلا يلصيو

 يف *ىدتبي مث ءاهب عكري ةريبكت ُرّبكيو «ةروسو ةحتافلا أرقي مث ءاهدعب

 .اهب عكري ةعبار ٌربكيو ءاهّدعب ًاثالث ٌرّبكي مث «ةءارقلاب ةيناثلا ةعكرلا
 و , و 2

 .انلوق وهو «هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق اذهو

 ًاسمخو «حاتتفالل ؛ لوألا يف ريكي : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 .أرقي مث اسمح ٌربكي ةيناثلا يفو ءاهدعب

9 ۶ 

 .اعبرأ ربكي ةيناثلا ىف : ةياور ىفو

 و

 «حاتتفالل ؛ئلوألا يف ٌربكي «نيتعكر سانلاب مامإلا يلصيو) :لاق
 ت 2 هَ أ 01 #

 *”ىدتبي مث ءاهب عكري ةريبكت ربکیو «ةروسو ةحتافلا أرقي مث «اهدعب اثالثو

 .اهب عكري ةعبار ربكيو ءاهدعب ًاثالث ركي مث «ةءارقلاب ةيناثلا ةعكرلا يف

 لوو «هنع هللا يضر “ ' عسا طنا لونا الهو

 « حاتتفالل ؛اىلوألا رک : "نع هللا يضر سابع نبا لاقو

 .(ًاعبرأ ركي ةيناثلا يفو :“”ةياور يفو

 )١( ةياردلا يف امك «حيحص دانسإب «797/7 قازرلا دبع فنصم ۲۲٠۰/۱.

 ) )۲.انبهذم :خسُت يفو

 77١/١. ةياردلا رظني (۳)

 .756/7 ةيانبلا .امهنع هللا يضر سابع نبا نع ئرخأ ةياور يف يأ (5)



 ٠ هو هه و ا. و. هو و وأو وو هي هه هو .» «ه هله هه وهو هوا. هاو هاه هه ه هاو هاه هه ههه

 هيب رمأل ؛امهنع هللا يضر سابع نبا لوقب "”مويلا ةماعلا لَمَع َرْهَظو اا ی یک اا

 .“ءافلخلا

 ءدوهعملا فالخ يديألا فرو َريبكتلا نأل ؛لوألا لوقلاف :بهذملا امأف
 .ئلوأ لقألاب ذخألا ناكف

 .عمجلا هيف لصالا ن «هب رهجي ئتح «نيدلا مالعأ نم ريبكتلا مث ا رسألا ةاكف ده يت دلا مالعأ نم ٌريبكت

 ثيح نم ءاهتّوقل ؛حاتتفالا ةريبكتب اهقاحلإ بجي ئلوألا ةعكرلا يفو 3 4
 ه6 0 :
 .قبسلاو ةيضرفلا

 .اهيلإ مضلا بَجّوف «عوكرلا ةريبكت الإ دجوي مل :ةيناثلا يفو
 هنآ الإ امي هللا يفر نتاع نبا لقب ذأ هل ار ٠ فافلاو

 وأ «ةرشع سمخ هدنع تاريبكتلا تراصف «دئاوزلا ىلع هلك يورملا لمح

 :ةرشع تس

 :ةفاك :ظفل طقسو «(توريب ط) ١737/7 ةيانبلا .ةفاك سانلا لمع رهظ يأ )١(

 .1۹/۳ ناتلم ةعبط ةيانبلا نم

 يف اوبتك «هنع هللا يضر مهّدَج لوقب تاريبكتلا يف لمعلاب سانلا اورمأ دقف (۲)

 ربكو «ديعلا ةالص دادغب مرق نيح سانلاب فسوي وبأ ئلص انه نمو «كلذ مهريشانم

 «كلذب هّرَمأو را نوراه هفلخ ئلص هنإف ءامهنع هللا يضر سابع نبا ريبكت
 سيل اميف مامإلا ةعاطو ءاهيف ٌدّهَتجم ةلأسملا نأل كلذو ءدمحم نع 5 كلذكو

 .779/17 ةيانبلا نم ها .ةباحصلا ضعب لوق هنأل ؛ةيصعمب سيل اذهو عار معو

 71١7/١. جاتحملا ينغم (")



 نْيديعلا ةالص 1۰

 .نيديعلا تاريبكت يف هيدي عفريو

 ءرطفلا ًةقدص اهيف سانلا ُمّلَعُي نيتبطخ ةالصلا دعب ْبّْطحَي مث
 . اهماكحأو

 . اهِضْقَي مل : مامإلا عم دديعلا ةالص هُنئاف نمو

 e لالهلا ةيؤرب مامإلا دنع اودهّشو «سانلا ىلع لالهلا مع نإف

 .(نيديعلا تاريبكت يف هيدي عفريو) :لاق

 ال» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقل ؛عوكرلا يتريبكت ئوس ام :هب ديري

 .دايعألا تاريبكت :اهتلمج نم َركَذو «'«نطاوم ةعبس يف الإ يديألا عفرُت
 .عفري ال هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .انيور ام هيلع ةَّجحلاو

 ." ضيفتسملا لقنلا درو كلذب «(نيتبطخ ةالصلا دعب ْبّطخَي مث) :لاق

 .هلجأل تعرش اهنأل ؛(اهّماكحأو ءرطفلا ًةقدص "اهيف سانلا ملعي)

 هذهب ةالصلا نأل ؛(اهرضقي مل :مامإلا عم ديعلا ةالص هتاف نمو) :لاق

 .درفنملاب متت ال '”طئارشب الإ «ةبرق فّرعُت مل ةفصلا
 لالهلا ةيؤرب مامإلا دنع اودهتشو «سانلا ئلع لالهلا مَع نإف) :لاق

 .ةالصلا ةفص يف مدقت )١(

 .۲۲۲/۱ ةياردلا )47١(« يراخبلا حيحص (؟)

 .امهيف :خسُ يفو «ديعلا ةبطخ يف يأ (۳)

 .ا/7//8 ةيانبلا .رصملاو «ءناطلسلاو «ةعامجلا وحن (5)



 6, نيديعلا ةالص

 . دغلا نم ديعلا لص : لاوزلا دعب

 .هّدعب اهلصي مل : يناثلا مويلا يف ةالصلا نم عنمُي ردع ثَدَح نإف 2 ے9 ا مر 75

 ١ 5 لء 7 ا 5 0# 8 ١
 تح لكألا َرخؤبو « بيطتيو « لستغي نأ ئحضألا موي يف بحتسيو

 .ةالصلا نم عرفي

 هيف درو دقو «رذعب ٌريخأت اذه نأل ؛(دغلا نم ديعلا "”ئلص :لاوزلا دعب
4 

 . ثيدحلا

 اهّلصُي مل :يناثلا مويلا يف ٍةالصلا نم ُعنمَي ٌرْذَع َْثَدَح نإف) :لاق

 هانكرت اّنأ الإ ءةعمجلاك ءئضقُت ال نأ اهيف لصألا نأل ؛(هدعب

 .رذعلا دنع يناثلا مويلا ىلإ ريخأتلاب َدَرَو دقو «"' 'ثيدحلاب

 .هانركذ اًمِل ؛(بّيطتيو «لستغي نأ ئحضألا موي يف ٌبحتسُيو) :لاق

 ىلص يبنلا نأ يور امل ؛(ٍةالصلا نم عرقي ئتح لكألا َرَخْوُيو) :لاق

 .مامإلا يأ )١(

 انيلع يغ :اولاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ًابكر نأ» وهو (۲)
 هللا ئلص يبنلا دنع اودهشف «راهنلا رخآ نم بكر ءاجف «ًامايص انحبصأف «لاوش لاله
 نأ ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر مهرمأف «سمألاب لالهلا اوأر مهنأ ملسو هيلع

 دواد وبأو )١7017(«2 هجام نبا هاور ««دغلا نم مهديع ىلإ اوجرخُي نأو ءاورطفي

 بصن رظني «نسح هدانسإ :ينطقرادلا لاقو «مهريغو )٠٠١۷(. يئاسنلاو )١٠٠١(«

 «رذنملا نبا نع هحيحصت رجح نبا لقنو «7//481 ريبحلا صيخلتلا 5١7/7« ةيارلا

 .مزح نباو «نكسلا نباو

 .ةقباسلا ةيشاحلا يف روكذملا (۳)



 نيديعلا ةالص .١

 .رطفلاك «نيتعكر يلصيو .ٌربكي وهو ىلصملا ىلإ ةجوتيو

 تاريبكتو «ًةيحضألا اهيف سانلا ُمّلعُيِو «نيتبطُخ اهدعب ُبُّطخيو
 .قيرشتلا

 نم لكأيف «عجري ئتح رحنلا موي يف معطي ال ناك ملسو هيلع هلل

 ملسو هيلع هللا لص هنأل ؛("”رّبكي وهو ئّلصملا ئلإ ُهّجوتيو) :لاق
 .قيرطلا يف ريكي ناك

 . رقت كلذك «(رطفلاك «نيتعكر ا :لاق

 .*”لعق كلذك ملسو هيلع هللا ئلص هنأل ؛(نيتبطخ اهدعب بطخيو) :لاق

 عورشم هنأل ؛(قيرشتلا تاريبكتو ٠ ةيحض ألا "”اهيف سانا مّلعيو)

 دمحأ دنسم )۱۷١١(« ينطقرادلا ننس «(۲۸۱۲) نابح نبا حيحص )١(

 5٠/١". رابخإلاو فيرعتلا ۲۱۸/١ ةياردلا رظنيو «(۲۲۹۸۲5

 .71/8/71 ةيانبلا .يفقوت الب قيرطلا لوط ربكي هنأ لاحلاو يأ (۲)

 ًاعوفرم يور دقو 22510 ) يقهيبلا ننس )٠٠٠١(« مكاحلل كردتسملا (۳)

 .؟١84/1١51 ةياردلا ۳٤٤/۱١ رابخإلاو فيرعتلا «هفقو اوححصو «ًافوقومو

 .۳۷۹/۳ ةيانبلا رظني .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج نع يأ (5)

 .ًابيرق مدقتو ء(١4۲) يراخبلا حيحص (5)

 .امهيف :خسُت يفو ()

 دجت ال اذكهو «ءايلا ديدشتب اهلك ةيادهلا خست يف : :ةيحضألا : :ظفل طبض 49

 حيضوتلا يف نقلملا نبا تدجو مث ءاهفيفخت زاوج ئلع صن نَم مجاعملا بتك يف
 فيفختلابو ءاهفيفختو ءايلا ديدشت زاوجب حرص 577/77 حيحصلا عماجلا حرشل



 1۰۳ نيديعلا ةالص

 نم اهالص : ئحضألا موي يف ةالصلا نم عنمي ٌرْذع ثَدَح ناك نإف

 . كلذ دعب اهيلصي الو «دغلا دعبو «دغلا

 . ءيشب سيل : سانلا هعتصي يذلا فيرعتلاو

 .هميلعتل الإ تعرش ام ةبطخلاو «تقولا

 اهالص :ىحضألا موي يف ةالصلا نم ٌمنمي ٌرْذُع ثدح ناك نإف) :لاق
 .(كلذ دعب اهيلصي الو .دغلا دعبو ءدغلا نم

 يف ءيسم هنكل ءاهمايأب ""ديقتتف ؛ةيحضألا تقوب ٌةنّقؤم ًةالصلا نأل

 .لوقنملا هتفلاخمل ؛رذع ريغ نم ريخأتلا

 .(ءيشب سيل :سانلا هعتصي يذلا فيرعتلاو) :لاق

 عمجت ديدشتلابو «بصنلا يف تبثّتو «ضفخلاو عفرلا يف ءاي الب

 يطلسقرسلا ريبكلا يوغللا ثّدحملا هيقفلا مامإلا نع كلذ نقلملا نبا لقنو
 بحاص «ةنس نيعستو سمخ نع ه1 ةنس ئفوتملا «مزح نب تباث يسلدنألا

 امم بيرغلا يف وهو ءطوطخم ««لثملاو دهاشلاب ثيدحلا يناعم ىلع لئالدلا» باتك

 يفوت مث «تباث نب مساق مامإلا هبا هب أدب دق ناكو «ةبيتق نبا الو ديبع وبأ هركذَي مل
 .459/7 ظافحلا ةركذت ٥٦۲/٠١ ءالبنلا مالعأ ريس رظني .ها07 ةنس ًاباش

 لئالدلا نع ًالقن ۱٤٤/۲١ يراقلا ةدمع يف ينيعلا ايا كلذ الغ رنو
 فقأ مل) يّبجلاو 2798/8 يراسلا داشرإ يف ينالطسقلا اذكو ءًاضيأ يطسقرسلل

 .(برغلا راد ط) «ةنودملا ظافلأ بيرغ حرش يف (هتافو ةنس ىلع

 ديقتيف :خسل يفو )١(
 هب دارملا نأو «ربتعم ٌريغ يأ :ليق :ءيشب سيل :فلؤملا لوق ئنعمو (۲)



 نيديعلا ة غ١

 ه6 هاو و د. د. ا. ا. و. هه وا. . و اه ده هى. هه و واه اه و اه هه واوا و اه ده اه هو واو ولاهو هه ههه

 5 TPN . : تو ا كلا 26
 نيفقاولاب اهبشت عضاوملا ضعب يف ةفرع موي سانلا عمتجي نأ وهو
 ف

 وكي يال صوصخم ناكمب ةصتخم ةدابع فرع "* فوقولا نأل

 .ملعأ ئلاعت هللاو «كسانملا رئاسك “هنود ةدابع

FF FR RFدم  

 نيدباع نبا هب ٌمّتخ ام وهو «حابم :ليقو «بحتسم :ليقو هرکی ال :ليقو 00
 ةيانبلا رظنيو ٌحضاو ةيفنحلا نيب هيف فالخلاف اذكهو ۱۳۹/١ ٌرّدلا ىلع هتيش هتيشاح يف

 44١. يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاحو «177/7 قئارلا رحبلاو ۴۳

 ةفيطل ةلاسر هللا همحر (ه١٤۸ت) يقشمدلا نيدلا رصان نبا ظفاحلا مامإللو

 نم فيرعتلا لَحف نم اهيف َركَذ «19ص رظنت ««ةفرع موي لضف يف سلجم» :اهاّمس
 .نيعمجأ مهنع هللا يضر فلسلاو ةباحصلا

 .دالبلا نم ةفرع ريغ يف يأ )١(
 .اوعّرضتيو اوعديف «ءارحصلا ىلإ اوجرخي نأب (۲)
 .ءيشب سيل :هلوقل ليلعت اذه (۳)

 .تافرعب يأ )٤(

 .اهنود :خسُت يفو .تافرع ناكم نود يأ )٥(



 لصف

 قيرشّتلا تاريبكت يف

 بيقع متخيو «ةفرع موي نم رجفلا ةالص دعب قيرشتلا ريبكتب أ أدبيو
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٍرحّنلا موي نم رصعلا ٍةالص

 . قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ةالص َبَيِقَع مخي : الاقو

0 

 لصف

 قيِرْسشّتلا تاريبكت يف

 مخو «ةفرع موي نم رجفلا ٍةالص دعب قيرشتلا ريبكتب أدبّيو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٍرحّنلا موي نم رصعلا ٍةالص بيع

 .(قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ٍةالص َبْيِقَع مخي :الاقو

 لوقب اَدَخأَف «مهنع هللا يضر ةباحصلا نيب اهيف ْفلَتخم ةلأسملاو

 .تادابعلا يف طايتحالا وهذ < ًاذخأ «هنع هللا يضر يلع

 رهجلا نأ ؛ لقألاب ًاذزعأ «هنع هللا يضر ' "”دوعسم نبا لوقب ذححأو

 ا گلاب

 )١( ةبيش يبأ نبا فنصم )0771(.

 )۲( ةبيش يبأ نبا فنصم )0773(.

 ) (۳رقبتي الف هيف فلَتخم رثكألاو ف تن اعنف هجن ف هذ لقألا يف فالخ الو



 قيرششتلا تاريبكت يف لا

 هللا الإ هلإ ال ٌنبكأ هللا نبكأ هللا : ةدحاو ةرم لوقي نأ :ٌريبكتلاو

 . دمحلا هللو ربكأ هللا بکا هللاو

 1-0 و سس هي

 ىف ءراصمألا ىف «نيميقملا ىلع تاضورفملا تاولصلا بيقع وهو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع ةبحتسملا تاعامجلا

 ةعامج ىلع الو «لجر نهعم نكي مل اذإ ءاسنلا تاعامج ئلع سيلو
 .ميقُم ٌمامإ مهعم نكي مل اذإ نيرفاسملا ول ےک ع

 الإ هلإ ال ُبكأ هللا ربكأ هللا :ةدحاو ةرم لوقي نأ :ٌريبكتلاو) :لاق

 .(دمحلا هللو ءَربكأ هللا ءربكأ هللاو « هللا

 هيلع هللا تاولص ليلخلا نع ٌروثأملا وه اذه

 يف «نيميقملا ىلع تاضورفملا تاولصلا َبْيِقَع وهو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع ةبحتسملا تاعامجلا ىف «راصمألا

 ةعامج ىلع الو «لجر ًنهعم نكي مل اذإ ءاسنلا تاعامج ئلع سيلو
 .ميقم مامإ مهعم نكي مل اذإ نيرفاسملا يف يو ع

 ٤۹/۲. ةيافكلا .ئوآ نقيتملاب ذخألاو «نقيتم :ةعدب ريبكتلاب رهجلا نوكو «هزاوجب

 ةمالعلا قيقحتب ««ركذلاب رهجلا يف ركفلا ةحابس» :يونكللا مامإلا ةلاسر رظنيو
 .هل نيزيجملاو «رهجلاب نيعناملا ةلدأ ئفوتسا دقف «ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا

 ءامهنع هللا يضر يلعو دوعسم نبا نع وهو «هدجأ مل :۲۲۳/۱ ةياردلا يف )١(

 هيلع هللا ئلص هللا لوسر نع يور لب :۸۲"۳ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا لاقو

 .هنع هللا يضر رباج ثيدح نم (۱۷۳۷) ينطقرادلا ننس يف «ملسو

 ."ما//7 ةيانبلا .نهدحو ءاسنلا ةعامج جرخيل :ةبحتسملاب دّيق (1)



 ۱۷ قيرشَتلا تاريبكت يف

 هَ م 5

 . ةبوتكملا ئلص نم لك ىلع وه : الاقو

o 5 2 2 5 7 3 5 
 نأ توهسف .ةفرع موي برغملا مهب تْيَلص : هللا همحر بوقعي لاق

 . هنع هللا ىضر ةفينح وبأ رّبكف كأ

 .ةبوتكملل ٌعْبَت هنأل ؛(ةبوتكملا ئلص نَم لك ىلع وه :الاقو

 .لبق نم انيور ام :هلو

 .هللا همحر "دمحأ نب ليلخلا نع لث اذك ء«ٌريبكتلا :وه قيرشتلاو

 3 عر امنت دنع "ب درو عرشلاو < ”ةكسلا فالتخ :ريبكتلاب رهجلا نألو
 .“طئارشلا هذه

 دنع نيرفاسملا ىلعو «لاجرلاب َنْيدتقا اذإ ءاسنلا ىلع بجي هنأ الإ

 .ةّيِعَبَتلا قيرطب «ميقملاب مهئادتقا

 «ةفرع موي برغملا مهب تْيَّلص : هللا همحر توق لاق) : لاق

 .(هنع هللا يضر ةفينح وبأ ربكف ا

 ذاتسأ «ضورعلا ملع عضاوو «بدألاو ةغللا ةمئأ نم «يدزألا يديهارفلا )١(

 ."5١/؟ مالعألا «ه١٠١١ ةنس يفوت «هيوبيس

 دقو «صنلا عضوم يف الإ ةنس نوكي الف ءءافخإلا :ءاعدلا يف لصألا نأل (۲)

 01/1١". رابخإلاو فيرعتلا رظنيو )۱۷۳١(« ينطقرادلا ننس يف امك «عرشلا يف درو

 .رهجلاب يأ (۳)

 ."۸۹/۳ ةيانبلا .ةيروكذلاو ةعامجلاو رصملاو ةماقإلاو ضرفلا ىلإ هب راشأ (5)

 .هللا همحر يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي وبأ مامإلا يأ (0)



 قيرشُتلا تاريبكت يف ٠١١4

 ٠ و وو وا. ا. او و اواو هو وه هو او و دو هو و هه هوو هو اه هو واو هاو و ده 4 هه واه هه

 ال هنأل اذهو «يدتقملا هُعَدَي ال :َريبكتلا كر إد ا نأ اغ لو
 وه امنإو امتح هيف مامإلا نكي ملف «"ةالصلا ٍةمرَح يف 3

3 ¢ FF ¢ 

 .هللا همحر ةفينح يبأ ريبكت لد يأ (1)
 .اهرثإ يف ئّدؤي لب «ةالصلا لالخ يأ )١(

 .ريبكتلا يف يأ (۳)

 )٤( يأ 2

 .قيرشتلا ريبكت يف بحتسم مامإلا دوجو يأ (0)



 (١١ فوسكلا ةالص باب

 فوسكلا ةالص باب

 يف «ةلفانلا ةئيهك «نيتعكر سانلاب ٌمامإلا ْىَّلص : سمشلا ِتَّفَسَكَنا ذإ
 1 5 و ۴ ۶

 .دحاو عوكر ةعكر لك

 فوسكلا ةالص باب

 : «ةلفانلا ةئيهك «نيتعكر سانلاب ٌمامإلا ىَلص :سمشلا ٍتّقَسَكنا ذإ) :لاق
 .(دحاو ٌعوكر ةعكر لك يف

 .ناعوكر : هللا همحر فاعلا لاقو

2 0 5 ۲ 
 ١ 'اهنع هللا يضر ةشئاع ةياور :هل

< : 5 )۳( 
 5 امهنع هللا يضر رمع نبا ةياور :انلو

 .هتياورل ٌحيجرتلا ناكف «مهبرقل ؛ '”لاجرلا ىلع شكا لاحلاو

 )١( جاتحملا ينغم ١/۳٠۷.

 )۹٠۷(. ملسم حيحص «(499) يراخبلا حيحص يف :ناعوكر ةعكر لك يف (۲)

 .؟١575/1 ةياردلا ۲۸۳/١« رابخإلاو فيرعتلا 2١51/١ ةفينح يبأ دنسم (۳)

 ۳۹٦/۳. ةيانبلا يف امك «مهنع هللا يضر رمع نباو ةرمس ةياور :خسُن يفو

 ةديسلا يهو «ةأرما وه يعفاشلا هب لدتسا يذلا ثيدحلا يوار نإ ثيح )٤(
 باوج اذه لع سلا لع يذلا ثيدحلا يوارو ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 .ةمالقم فوبكلا وف كح اوت نيذلا لج ا اوو ناب الا لالدتتتا نع



 فوسكلا ةالص باب ۱۱۰

 رهجي : الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع يِفخُيو ءامهيف ةءارقلا لوطيو و7 ےس

 . سمشلا يلجنت تح اهّدعب وعديو

 .(ُرهجَي :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع يِفْحُيو ءامهيف ةءارقلا لوطيو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق لثم :هللا همحر دمحم نعو

 َنونسملا نأل ؛ءاش نإ ُفْفَْحُيو «لضفألا نايبف :ةءارقلا يف ليوطتلا امأ
 ألا لوظ امهدحا فق اذاف ١ ءاعدلار ةالضلاب تفولا ناعشنا

 هللا ئلص هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ةياور امهلف :رهجلاو ءافخإلا امأو

 ."'اهيف َرَهَج ملسو هيلع
 ۵بشنج نب ةَرُْمَسَو ."”سابع نبا ةياور :هللا همحر ةفينح يبألو

 .مهنع هللا يضر

 .ءامجع يهو ءراهنلا ةالص اهنأو فيك « “لبق نم رم دق حيجرتلاو
 هيلع هللا ئلص هلوقل ؛(سمشلا يلجنت ئتح اهدعب وعديو) :لاق

 يراخبلا حيحص يف ««مكب ام فشكني ئتح اولصو» :ثيدح نم ذخؤي )١(
 .5؟١/75 ةياردلا رظنيو «(410) ملسم حيحص )۱١۱١(«

 .(401) ملسم حيحص « )1١10( يراخبلا حيحص (؟)

 ةياردلا «(7750) ىلعي يبأ دنسم «ةعيهل نبا :هيفو ۲۹۳/١« دمحأ دنسم (۳)

HA 

 )۱۱۸٤(. دواد يبأ ننس «هححصو «(077) يذمرتلا ننس (5)

 .8 8/7 ةيانبلا .مهبرقل ؛لاجرلا ىلع فشكأ لاحلاو :هلوق يف ليلق لبق (0)



 ١1١ فوسكلا ةالص باب

 ىلص :ٌرضحي مل نإف .ةعمجلا مهب يلصي يذلا مامإلا مهب يلصيو

 . ئدارف سانلا

 ا نم هام لأ وما وأ انتم و نو قامو ةا فلا فوت ف بلو

 هيف ءاعدلاب هللا ىلإ اوُبَعراف :ًائيش عازفألا هذه نم متيأر اذإ» :ملسو

 .ةالصلا نع اهّريخأت :ةيعدألا يف "”ةّنسلاو « "”«هورفغتساو هللا "”اوركذاو

 :رضحي مل نإف ءةعمجلا مهب يلصي يذلا مامإلا مهب يلصيو) :لاق
 .(©ةئتفلا نع ًازّرحت ؛ (ئدارف سانلا لص

 [: فوسخلا ةالص]

 وأ «ليللاب عامتجالا رّذعتل 0 ةعامج رمقلا ٍفوسخ يف سيلو) :لاق

 ها .«اورفغتساو هللا اوركذاف» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقلو :خسُت يفو (۱)

 .نيثيدح ثيدحلا لعج خسنلا هذه يفف

 مل :5؟١/65 ةياردلا يفو ءظفللا اذهب بيرغ :57/1 ةيارلا بصن يف لاق (۲)

 نب دمحم هاور :"۸۲ ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا لاق نكل ءظفللا اذهب هدجأ

 .ها .«نسحلا لسرم نم «لصألا يف نسحلا

 ًائيش ائيش متيأر اذإ» :(4۱۲) ملسم )٠٠١٠١(« يراخبلا :نيحيحصلا ظفل هنم بيرقو

 «...هللا ركذ ىلإ اوعزفاف :كلذ نم

 يف امك «تاقث هلاجرو «(4915) يئاسنلا ننس «(07599) يذمرتلا ننس (۳)

 ١/ ۲٠٠. ةياردلا

 .ميدقتلاو مدقتلا ةنتف يأ ()

 يف ةعامجلا لقت مل هن أو « «...اوعزفاف» :ثيدح بارطضا نع مالكلل رظني )2(

 ةالص ننس نم سيل هنأ ىلع لدي اس «فوسكلا ةالص يف الإ ًارهاظ ًالقن ثيداحألا



 فوسكلا ةالص باب ۱۱۲

 و 2
 .ةبطخ فوسكلا ىف سيلو «هسفنب ٍدحاو لك ىلصي امنإو

 .ةنتفلا فوخل

 اذإ» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوقل ؛(هسفنب دحاو. لك يلصي امنإو)

 ."”«ةالصلا ىلإ اوعّرفاف : "7لاوهألا هذه نم ًائيش متيأر

 .ملعأ ئلاعت هللاو « "لقي مل هنأل ؛(ةبطخخ فوسكلا يف سيلو) :لاق

 د6 3F داك د د

 77١. ص يرثوكلل ةفيرطلا تكنلاو ٠١٠١/۲ يرودقلل ديرجتلا رظني .ةعامجلا :فوسخلا

 ي

 - فّتصملاو» : :775/1 ةيارلا بصن يف لاق ةلالدلا هجو نعو «ًابيرق مدقت (۲)

 داو کیفی اھا «ةعامج هيف سيل فوسخلا نأ ىلع هب جتحا - ةيادهلا بحاص

 قباطي ال ثيدحلا اذه» :5 ٠77/57 ةيانبلا يف لاقو ءها .«ةقباطم هيف سيلو «هسفنل

 .ها .«دناعملا الإ كلذ ركي الو ءلّمأتلاب كلذ ٌرهظي «هدارم

 باهذلاو عّرُفلاب رمألا نأ :هخيش نع لقت دقف ١5 /۸ ننسلا ءالعإ بحاص امأ

 هنإف ءرهتشي ال امم فوسخلا نأل ؛هٌريغ هيلع علَّطي يكلف :فوسخلا يف دجاسملا ىلإ
 .ها .«ليللاب نوكي

 ةبطخلا ةّيعرش لصق قيرطبو «هتاذ فوسكلل تناك ةبطخلا نأ لَمْ مل يأ (۳)
 امنإ :اولاق سانلا نأل ؛يعرش مكح نايب ملسو هيلع هللا ئاص اهب دارأ لب «كلذل

 عفدل ةبطخلا تناكف «ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا نبا ميهاربإ تومل سمشلا تفسك

 عطقألل يرودقلا حرش رظني .ئضقناو ءضرع ببسل يهف «كلذ مّهوت نم مهو
 .ها//7 ريدقلا حتف « 57 ص لئالدلا ةصالخ 57/١. ( طوطخم)

 4١١(. م ء٤٤٠٠ خ ) :نيحيحصلا :فوسكلا ةبطخ ثيداحأل رظنيو



 1۳ ءاقستسالا باب

 ءاقستسالا باب

 «ةعامج يف ةنونسم ةالص ءاقستسالا يف سيل : هللا همحر ةفينح وبأ لاق
 .رافغتسالاو ءاعدلا : ءاقستسالا امنإو ءزاج : ًانادحأو سانلا 'ولص نإف هوو

 ءاقستسالا باب

 رګ ر

 يف ةنونسم ةالص ءاقستسالا ىف قبيل : هللا همحر ةفينح وبأ لاق) :لاق
 و و 5 ”ا

 ءاعدلا :ءاقستسالا امنإو ءزاج :انادحو سانلا ئىلص نإف ءةعامج

 هامل سر( اقع اك هن کر أورفْغَمْسَأ ُتْلَمَف# :ئلاعت هلوقل ؛(رافغتسالاو

 حون ةروس . .4 ( ار ذی

oTةالصلا هنع ورث ملو ”". 

 یقستسا ملسو هيلع هللا ئلص هنآ» :(۱۰۱۸ )1١١5: يراخبلا حيحص يفف )١(

 .راصتخاب .«ءاقستسالا لصي ملو «ةعمجلا ئلصف «لزنو «ربنملا ىلع

 ها .(اهنع جلا بثت ملو ءاهكرتي مل :ةنوكنملا تناك ول اهنأ» :ةلالدلا هجوو

 1 .(طوطخم) / ٠۳ يرودقلا ىلع عطقألا حرش نم

 يف مامهلا نبا لاق دقف :«ةالصلا ملسو هيلع هللا ئلص هنع ورث مل » :هلوق امأو

 ريغ هنأ دری الف ءءاقستسالا كلذ يف :ينعي :ةلمجلا هذه حرش يف 08/7 ريدقلا حتف

 ردَق ىلإ هدعب ئّددعت ولو « ۲۳۸/۲ ةيارلا بصن يف  يعليزلا مامإلا لاق امك «حيحص

 ملسو هيلع هللا ئلص هلع : انلق) :- نيبحاصلا يأ - امهباوج يف هّلوق ئأر ئتح ءرطس

 اه هسا نركب امنإو ءاقلطم يفنلا ىلع هُلِوْحَي مل :(ةّنم نكي ملف یر هكرتو ةر

 . ٠۷۷/۳ ةيانبلا يف هوحنو «ملسو هيلع هللا ىلص هيلع بظاو



 ءاقستسالا باب 1

 بخ ب مث «ةءارقلاب امهيف ٌرهجيو «نيتعكر سانلاب مامإلا يلصي : الاقو

 . ءاعدلاب ًةلبقلا لبقتسيو

 .(نيتعكر سانلاب مامإلا يلصي :الاقو)

 ةالصك «نيتعكر هيف ئلص ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ يور اَمِل

 .امهنع هللا يضر سابع نبا هاور ؛ديعلا
 .ةّنس نكي ملف «ئرخأ هكرتو «ةرم هّلَعَف :انلق

 ."”هدحو هللا همحر دمحم لوق 2"'لصألا» يف َرِكُذ دقو

 .ديعلا ةالصب ًارابتعا ؟(ةءارقلاب امهيف ٌرهجّيو) :لاق

 . “بح ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا نأ يور امل ؛(ْبُّطخَي مث)

 .هللا همحر دمحم دنع ٍديعلا ةبطخك يه مث

 .ةدحاو ةبطخ :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

7 5 3 8 r2, 
 .هدنع ةعامج الو «ةعامجلل ت اهنال ؛ هللا همحر ةفينح ىبأ دنع ةبطخ الو

0 

 ملسو هيلع هللا لص هنأ يور اّمِل ؛(ءاعدلاب ةلبقلا لبقتسيو) :لاق

 .(۲۸۹۲) نابح نبا حيحص «حيحص نسح :لاقو «(008) يذمرتلا ننس (۱)

 هرم فق

 هذه يف فسوي يبأ عم ًادمحم نإ :لاق نم ىلع ًدرلا هللا همحر فلؤملا دارأ (۳)

 ٤٠١/۳. ةيانبلا .هدحّول هنأ نيبو «ةلأسملا

 حيحص ۰۲۲۹/۱ ةياردلا يف امك «نسح هدانسإو )١774(« هجام نبا ننس (5)

 )7587٠0(. نابح نبا



 1٥ ءاقستسالا باب

 . مهتيدرأ موقلا ْبْلَقُي الو «هءادر مامإلا ْبِلْقَيو

 . ءاقستسالا ةمذلا لهأ رضحت الو

 ادر لّوحو «ةلبقلا لبقتسا

 :انيوو امل ل ؛(هءادر مامإلا و ( : لاق

 ةفينح يبأ دنع امأ هللا همحر رلمحم لوق اذه :هنع هللا يضر لاق

 .ةيعدألا رئاسب ٌربتعيف اذ هنأل ؛هءادر ْبِلَقَي الف هللا همحر

 لزا ناك اورام

 ةالصلا هيلع هنأ لقي مل هنأل ؛(مهتيدرأ ٌموقلا ُبّلَقُي الو) :لاق
 ."”كلذب مهَرَمَأ مالسلاو

 «ةمحرلا لازنتسال هنأل ؛(ءاقستسالا ةمذلا لها رضحي الو) : لاق

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ءةنعللا مهيلع لنت امنإو

FF FR oF 3F 

 )١( ملسم حيحص ؛(17١1) يراخبلا حيحص )۸٩٤(.
 يف :بّلقُي :ظفل امأو «ةفّمخم انه ماللا نأ “4١8/7 ةيانبلا يف ينيعلا ئري (1)

 ها .ريثكتلل هنأل ؛ماللا ديدشتب يهف :مهتيدرأ ٌموقلا بَل الو :ةمداقلا ةلمجلا

 .اذكهو اذكه «طبضلا يف ةفلتخم يهف :ةيادهلل ةيطخلا خلا عقاو امأو

 لاق نكل «مهتيدرأ بلقب مهل ملسو هيلع هللا ئلص هنم ٌرمأ دري مل ثيح (۳)

 هللا ئاص مهيلع رني ملو «ملسو هيلع هللا ئلص ّبّلق نيح اوبلَق مهنأ درو :يعليزلا

 مامإلا دنسم 0795/١ رابخإلاو فيرعتلا 0747/7 ةيارلا بصن رظني «ملسو هيلع

 يف يعليزلا مالكل ةشقانم مامهلا نبا مالك يفو 25١1/7 ريدقلا حتف «51/5 دمحأ

 .185 /7 ةيانبلا «ةيارلا بصن



 فّوخلا ةالص باب ۱۱٩

 باب

 فاوخلا ةالص

 ءّودعلا هجو ىلإ ةفئاط ءَنْيَتفئاط سانلا مامإلا َلَعَج : فوخلا دتشا اذإ
 . نيتدجسو ةعكر ةفئاطلا هذهب يلصيف .هفلخ ةفئاطو

 ودعلا جو ىلإ ةفث ةفئاطلا هذه تضم : ةيناثلا ةدحسلا نم هسأر م عفر اذإف

 ملو لسو دهشتو ‹ نیت دحسو کر مامإلا مهب يلصيف ءةفئاطلا كلت تءاجو

 .ودملا هجو لإ اوبهذو ءاوملسب

 .ةءارق ريغب ءانادخو نیتدجسو ةعكر اوصف «ئلوألا ةفئاطلا تءاجو

 فّوخلا ةالص باب

 هجو ىلإ ةفئاط .نيتفئاط سانلا مامإلا لعج :فوخلا ًدتشا اذإ) :لاق

 .نيتدجسو ةعكر ةفئاطلا هذهب يّلصيف «هفلخ ةفئاطو ّردعلا

 ٌودعلا هجو ىلإ ةفئاطلا نه تشم :ةيناثلا ةدجسلا نم تازو عفر اذإف

 لسو دهشتو « نيتدجسو و مامإلا م مهب يلصيف ةفاطلا كلت او

 وللا هجو ْئىلإ اوبهذو ول ملو

 یف ر نادر سو هكر الف لرالا اطل تاو
 .نوقجال مهنأل

 يلصي «نْيتفئاط مهّلعجي نأ لضفألاف :الإو ءهعم يلصي نميف اوعزانت اذإ اذه )١(
 8١1/57. ةرينلا ةرهوجلا رظني .رخآ مامإ ئرخألاب يلصيو «ةالصلا مامت امهادحإب



 1۷ فؤوخلا ةالص باب

 «ئرخألا ةفئاطلا تءاجو ىٌودعلا هج جو ! اوضمو :اوملسو اودّهشتو

 o یک 5

 اولا ءاودّهشتو «ةءارقب نيتدجسو ةعكر اولصو

 «ئرخألا ةفئاطلا تءاجو ءءدعلا هجو ىلإ اوضَمو ءاومّلسو اودهشتو)

 .نوقوبسم مهنأل ؛(ٍةءارقب نيتدجسو ةعكر اوّلصو

 .(اومّلسو ءاودّهشتو)

 ةالصلا هيلع ًيبنلا نأ «هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا ةياور :هيف لصألاو

 ."”انلق يتلا ةفصلا ئلع يفوخلا ةالص ئلبص مالسلاو
 ٌجوُجْحَم وهف :اننامز يف اهتّيعرَش َركنأ نإو هللا همحر فسوي وبأو

OE 

 )١( دواد يبأ ننس ) »)۱۲٤٤راثآلا يناعم حرش 1١/١١" ةياردلا ١/2771

 رابخإلاو فيرعتلا ١/017".

 هدعب لب «ملسو هيلع هللا لص يبنلا نمز يف اهتيعرش كني مل فسوي اب أ نإ (۲)

 ُمُهَل َتَمَقَأَك ميف تنك اًدِإَو# :ئلاعت هلوقب كلذ فسوي وبآ لّلعو «ملسو هيلع هللا یلص

 .اهتماقإل مهيف مالسلاو ةالصلا هيلع هنوك طرش دقف «7١٠/ءاسنلا 4 ةزكّصلأ

 فلخ نوبغري ال ام ملسو هيلع هللا ئلص هفلخ ةالصلا يف نوبغري اوناك سانلا نألو

 . 571/17“ ةيانبلا رظني .هريغ

 مامإلا باوجلا اذه ىلع َقّلع دقو «هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح يأ (۳)
 ةباحصلا رارمتسا ديفُث «هريغ ئرخأ ثيداحأب لب :هلوقب 5757/7 ةيانبلا ىف ىنيعلا

 نه رن حسو هيلع هللا ناص ىلا ةاقو دمي فوخللا الم ذأ يف مهنه هللا يضر

 .ةيانبلا يف تاياورلا



 فوخلا ةالص باب 11۸

 ةيناثلا ةفئاطلابو «نيتعكر لوألا ةفئاطلاب ئلص : ًاميقم مامإلا ناك نإو
 کر

 .ةدحاو ةعكر ةيناثلابو «برغملا نم نيتعكر ئلوألا ةفئاطلاب يّلصيو

 . مهئالص تلطب : اوُلَعَف نإف ءةالصلا لاح يف نولتاقي الو

 ةفئاطلابو «نيتعكر ئلوألا ةفئاطلاب اولص :ًاميقم ٌمامإلا ناك نإو) :لاق
 .(نيتعكر ةيناثلا

 نيتعكر نيتفئاطب رهظلا ئلص مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور اَمِل
 کر

 ةعكر ةيناثلابو «برغملا نم نيتعكر لوألا ةفئاطلاب يلصيو)

 ئلؤألا يف اما «نكمم ريغ ةذجاولا ةفكرلا تص آل“ ::(ةذخاو

 .قبسلا مكحب ؛ ئلوأ

 .(مهئالص أتلطب :اوُلَعَف نإف «ةالصلا لاح يف نولتاقي الو) :لاق

 لو !قدنخلا موي وتاولص عبرأ نع لس ملسو هيلع هللا ئلص هلال

 .""اهكرت اَمَل : لاتقلا عم ءادألا را

 ملسو هيلع هللا ئلص هل تناكف» :(857) ملسملو )۱۲٤۸(« دواد يبأ ننس )١(

 .«ناتعكر موقللو «تاعكر عبرأ

 هلو 217/7 يئاسنلا ننس «(174) يذمرتلا ننس .بازحألا موي :خسُت يفو )١(

 .51/5١؟ ةيارلا بصن رظني ءدهاوشو قرط

 :ةلأسم يف كلذو «لالدتسالا اذهل ةشقانم ٤۳۳/۳ ةيانبلا يف ينيعلا مامإلل (۳)
 ؟هدعب مأ «(قدنخلا) بازحألا موي لبق فوخلا ةالص تعزش له



 4 فْوَخلا ةالص باب

 دوجسلاو عوكرلاب نوئيوُي «ئدارف «ًانابكر اًوَّلِص :فوخلا دشا نإف

 .ةلبقلا ىلإ هّجوتلا ىلع اوراقي مل اذإ اوؤاش ٍةهج يأ ىلإ

 عوكرلاب نوئيوُي «ئدارف ءًانابكر اًوَّلَص :فوخلا ّدتشا نإف) :لاق

 .(ةلبقلا ىلإ هجوتلا ىلع اورردقي مل اذإ اوؤاش ةهج يأ ىلإ دوجسلاو

 طقَسو 0589 /ةرقبلا .4بكي وأ الا ْمُكْفِح نإ » :ايلاعت هلوقل
 .ةرورضلل ةجوتلا

 ا را اا :هللا همحر دمحم نعو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ناكملا يف داحتالا مادعنال ؛ ””حيحصب لو

 دا FR RF FR د

 )١( ةيانبلا .ةياورلا رهاظ فالخ وه :انه اه هللا همحر دمحم هلاق ام :يأ ۳/٤٥.



 زئانجلا باب ا

 زئانجلا باب
 o ر لو ۶ 3 مع و ميو ماب د ىو 5

 .نيئداهشلا نقلو «نميألا هقش ىلع ةلْبقلا ىلإ هجو : لجرلا ريضتحا اذإ

 زئانجلا باب

 ارابتعا ؛(نميألا هقيش ىلع ةلّبِقلا ىلإ هجو :لجرلا ريضتحا اذإ) :لاق 7 2 سفير نب هلا *ىي سلم و 5 5

 ."'هيلع فّرشأ هنأل ؛ربقلا يف عضولا لاحب

 34 حورل جورخل رسي هي ۶ء 8 د ر يف ر و ا ولا يآ هال ءءاقلتمالا : "نووي ف كانكيملا

 . وه لو ډلاو ا لوألا

 4 ر 7 ١ 5 هے 7 7

 ةداهش مكاتوم اونقل» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقل ؛ (نيتداهشلا نقلو)

 .توملا نم برق يذلا ُدارملاو “هللا الإ هلإ ال نأ

 ئطعُي ءيشلا نم برق امو «هنم اندو «ربقلا ىلع فرشأ رضتحملا نأل يأ )١(

 ٤۳۹/۳ . ٠ ةيانبلا .همكح

 ٤۳۹/۳. ةيانبلا .رهنلا ءارو ام يأ (۲)

 الإ فرعي الو هجو هيف ركذي مل :18/7 ريدقلا حتف يف مامهلا نبا لاق (۳)

 .امهنم رسيألاب ملعأ هللاو ًالقن

 ةياردلا 5005/١. مكاحلل كردتسملا يف هححصو )۲۸۷٠١(« دواد يبأ ننس )٤(

 . 1 ٤

 مجعملا يف فنصملا ظفلبو .(115) ملسم حيحص يف :ةداهش :ظفل نودب (0)

 717/١. رابخإلاو فيرعتلا رظني «تاقث هلاجرو )١5075(« يناربطلل ريبكلا



 ۱ زئانجلا باب

L-4 +4 * 2 مم 5 م 
 . هانيع ضمغو ىفاّيحل دش : تام اذإف

 اولا رع فللذب + (ةانيع مغو اخل دف تام اذإفأل لاق 52 و لم ص و 5
cord, MWD uw o»ا هاش  

 د6 د6 FR د ع

 )١( ةيانبلا .كلذ ىلع ةمئألا نم يأ 837/7 5.

 ) )۲ةيانبلا .تيملا ةروص نيسحت يأ 47/7 4.



 للعلا يف لصف ۱۲۲

6 E 
 لسغلا يف لصف

 ءةقرخ هتروع ىلع اولعجو «هريرس ىلع هوعضو : : هس اودارأ اذإو

 ءاملا نوضيفي مث ‹قاشنتساو ةضمضم ريغ نم هوؤضوو ٠ « هبايث : اوعّرتو

5 2 .0 
 لسغلا يف لصف

 و ب د 0022

 .هنع ءاملا ٌبَّصْنَيل ؛(هريرس ىلع هوعضو :هلسغ اودارأ اذإو) :لاق

 ةروعلا رسب ىفتكيو ءِرْيَسلا بجاول ةماقإ ؛(ةقريخ هتروع ىلع اولعجو)
 .فيظنتلا مهتكمُيل ؛(هبايث اوعّرتو) ؛ًاريسيت ؟ "”حيحصلا وه «ةظيلغلا

 58 ءويضولا نأل ؛(قاشنتساو ةضمضم ريغ نم هوؤضوو) :لاق

 .ناكرتيف ٌرذعتم هنع ءاملا جارخإ نأ ريغ .لاستغالا

 .ةايحلا ةلاحب ًارابتعا ؛ (هيلع ءاملا نوضيفي مث)

 .تيملا ميظعت نم هيف امل ؛(أرْثو هريرس "”رّمجي رو)

 .”«رتولا بي رنو هللا نإ» :ملسو هيلع هللا ئاص هلوقل :رتوي امنإو

 .ربدلاو لبقلا يأ )١(
 يقارم يف نكل «ها .ئوتفلا هيلعو «ةياورلا رهاظ وه :557/7 ةيانبلا يفو (۲)

 اذه حّحصو «هتبكر ىلإ هترس نيب ام هتروع رتسي :55”ص يواطحطلا هعمو حالفلا

 .مهريغو طوسبملاو طيحملاو نايبلا ةياغو ةياهنلاو ۲۳٠/١ قئاقحلا نييبت يف لوقلا
 0 2 8ع 1

 (YTWVY). ملسم حیحص 05 ١ ۰) يراخبلا حيحص €3(



 ۱۲۳ لْسَعلا يف لصف

 حارَقلا ءاملاف : نكي مل نإف «ضّرحلاب وأ ءرْدّسلاب ءاملا ىَلغُيو

 ءاملاب لسغيف ءرسيألا هش ىلع ْعَجْضُي مث «يمطخلاب هيحلو سار لغو
 .هنم َتْحَّنلا يلي ام ىلإ لصو دق ءاملا نأ ئرُي ئتح ردّسلاو

 ءاملا نأ ئرُي ئتح ردّسلاو ءاملاب لسيف «نميألا هقش ىلع عَجضُي مث

 هتطب حسميو .هيلإ هدنسُيو ءهسلجُي مث .هنم َتْحَّنلا يلي ام ىلإ لَصَو دق
 اغفر ام

2 o E. فظكلا ف لاس( رغ لات وأ سلام ءال لولا: 
(DA سا his 5 (حارقلا ءاملاف :نكي مل نإف )دوصقملا لصأ لوصحل ؛. 

 .هل فظنأ نوكيل ؛(””يمطخلاب هّنيحِلو هسأر لسغُيو) :لاق
  5-4نإ 2ر

 ئري ىتح رّدّسلاو ءاملاب لسغيف ءرسيألا هقيش ىلع عجضي مث) :لاق

 .هنم ْتْحَّنلا ىلي ام ىلإ لصو دق ءاملا نأ
 ا د 3 ٠ 3 ۶ 9

 ءاملا نأ ئري ىتح ردسلاو ءاملاب لّسغيف «نميألا هقش ىلع عجضي مث

 .©همايملاب ةءادبلا وه َةّنسلا نأل ؛(هنم َتْحَّنلا ىلي ام ىلإ لّصَو دق

 نع ًازرحت ؛(ًاقيفر ًاحْسم هتطب حّسمَيو «هيلإ هدنسيو ءهّسِلِجُي مث)

 .(ضرح) حاحصلا راتخم .نانشألا :اهّمضو «ءارلا نوكسب )١(
 .يفاصلا صلاخلا يأ (۲)

 ,ةببط حفار هل تبق وهو ©)

 .() ملسم حیحص .ي(داكم) يراخبلا حیحص )€(



 لْسَعلا يف لصف ۲٤

 ر 4 ah 2 ت را 5
 هفشتي مث «هءوضو الو .هلسغ ديعي الو .هلسغ : ءيش هنم جرخ نإف

7 3 0 8 7 

 ىلع روفاكلاو ‹ هتیحلو هسأر ىلع طوئحلا لجو .هنافكأ يف هلعجيو بوثب

 . هدجاسم

 قل ودرب ب دو ع6 و يعم و
 .هرعش الو .هرفظ صقي الو .هتيحل الو .«تيملا رعش حرسي الو

 نال ؛(هءوضو الو «هّلسَع دعي الو هّلَسَغ :ءيش هنم َجرَخ نإف) :لاق

 .ةرم لصح دقو 00 0 لْسَعلا
 .هئافكأ لتبت ال يك ؟(بوثب "هشت مث) :لاق
 هسأر ىلع طوتحلا ٍلعجيو « هنافكأ يف) تيملا يأ و : لاق

 ا ةجامملاو س بييطتلا نأل ؛("”دجاسم ىلع روفاکلاو «هتيحلو

 .ةماركلا ةدايزب

 الو رفض صقي الو ءهُنيِحِل الو ءتيملا ٌرعش ٌحَرسُي الو) :لاق
 ."*”هكتيم "”"نوصْنَت مالع :اهنع هللا يضر ةشئاع لوقل ؛(هرعش

 ناك :ىحلا ىفو ءاهنع تيملا ئنغتسا دقو «ةنيزلل :ءايشألا هذه نألو
 1 .ملعأ ئلاعت هللاو «ناتخلاك راصو «هتحت خسولا عامتجال ؛ًافيظنت

FRدع دع د د  

 هفيِشْنَي :خسُت يف تطبضو )١(

 .نامدقلاو ناتبكرلاو ناديلاو فنألاو ةهبجلا يهو ءدوجسلا عضاوم يأ (۲)

 :دارملاو «هتيصان تددم اذإ :هوصنأ لجرلا تّصَت ءاصن :ةدام نم اهلصأو (۳)

 .40 4/7 ةيانبلا .كلذ ىلإ جاتحي ال تيم وهو «هرعش حيرستل هتيصانب نوذخأت اذامل يأ

 يف لاق «(5777) قازرلا دبع فنصم «(۲۲۷) نسحلا نب دمحمل راثآلا )٤(

 .ةشئاعو ميهاربإ نيب عطقنم وهو ۲٠/١: ةياردلا



 ۲۵ نيفكتلا يف لصف

 نيفكتلا يف لصف
 .ٌةفاَقلو «صيمقو «رازإ : باوثأ ةثالث يف لجرلا نفك نأ ُّنسلا

 . ةفافلو «ٌرازإ : نابوثلاو «زاج : نْيَيوُث ىلع اورصتقا نإف
 . مادقلا ىلإ نرقلا نم : رازإلاو

 نيفكتلا يف لصف
 «صيمقو رازإ :باوثأ ةثالث يف لجرلا نفي نأ ةسلا) :لاق

 ضب باوثأ ة ةا يف نفك ملسو .هيلغ هللا لص هنا يور امل ؛(ةفاَقلو
 رس

 .هتامم دعب اذكف «هتايح يف ةداع "هسي ام رثكأ ”'هنألو

 .(ةفافلو ءٌرازإ :نابوثلاو ءزاج :نّيَبوث الع اورصتقا نإف) :لاق

 يبوث اولسغا» :هنع هللا يضر ركب يبأ لوقل «ةيافكلا نفك اذهو
 رو 57

 .ءايحألا سابل ئندأ هنألو

 .مدقلا ىلإ نرقلا نم :ٌرازإلاو) :لاق

 )441١(. ملسم حيحص (15) يراخبلا حبحص )0غ(

 .تيملا يأ (۲)

 .ثالثلا بايثلا يأ (۳)

 ۷٥/١". رابخإلاو فيرعتلا رظنيو )5١17(« قازرلا دبع فنصم )٤(



 نيفكتلا ىف لصف ۱۲٦

 . مدقلا ىلإ قنعلا لصأ نم : صيمقلاو «كلذك : ةفافللاو 0 8 ا

 مث .هيلع هوقلأف ءرسيألا هبناجب اوأدتبا : نفكلا فل اودارأ اذإف

 .نميالاب

 .ةقرخب هودقع : هنع نفكلا َريثتنَي نأ اوفاخ نإو
 ئى و 2 5 و وام

 ‹ةفافلو .رامخو «رازإو «عرد : باوثأ ةسمخ يف ةأرملا نفكُتو

2w E e 5هم  

 .اهّييدث قوف طئرت ةقرخو

 ١ و 08

 .كلذك :ةفافللاو

 .مدقلا ىلإ قْنعلا لصأ نم :صيمقلاو 2 ہر 3 و 5

 «(نميألاب مث «هيلع ''هْوَقْلَف ءرسيألا هبناجب اوأدتبا :نفكلا فل اودارأ اذإف

 .ةايحلا ةلاح يف امك
 7 و و EE e ر
 صمعي مث «رازإلا اهيلع طسي مث ءالوأ ةفافللا طسبت نأ :هطسبو

 لبق نم مث «راسيلا لّبِق نم ٌرازإلا فّطعُي مث «رازإلا ىلع عضويو «تيملا
 و و

 .كلذك ةفافللا مث «نيميلا

 نع ةنايص ؛(ةفرخب هودقع :هنع نفكلا َريثتنَي نأ اوفاخ نإو) :لاق

 .فشكلا
 ئ و هک 2 و 3

 «ةفافلو ءرامخو «رازإو د :باوثأ ةسمخ ىف ةأرملا نفكُتو) :لاق
  > 8 5 عر 3

 .(اهّييدث قوف طبر ةقرخو

 .هوفلف :خست يفو )١(



 ۱۲۷ نيفكتلا يف لصف

 : , : هركيو ٌراَمِخو «نابوث یهو «زاج : باوثأ ةثالث ىلع اورصتقا نإو

 .ةرورضلا ةلاح يف الإ ءدحاو بوث ىلع ٌراصتقالا هركي لجّرلا يفو
 AS ىلع نيتريفض اهرعش لعجي مث ءالوأ َعْرَدلا ةأرملا سبو o2 يعي 4 م 6 و ا

 ئطعأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةيطع ٌمأ ثيدحل

 ."”'باوثأ ةسمخ "هتنبا نلسع يتاوللا

 .تامملا دعب اذكف «ةايحلا ةلاح اهيف رخت اهنألو

 .ةّنسملا نفك نايب اذه مث

 «(ٌرامِخو «نابوث يهو ءزاج :باوثأ ٍةثالث ىلع اورصتقا نإو) :لاق

 ۰ .ةيافكلا نفك وهو

 :كلذ نيم لا کل

 ؛(ةرورضلا ةلاح يف الإ ءردحاو بوث ىلع ٌراصتقالا هركي لجرلا يفو

 ,"”دحاو بوث يف نمک :دهشتسا نيح هنع هلا نر 2 نعال

 .ةرورضلا نفك اذهو

 0 رملا سبلتو) :لاق
 or و يار و د تعا o~ و

 ىلع نيتريفض اهرعش لعجي مث ءالوأ عردلا ة

 .اهنع هللا يضر موثلك مأ يهو )١(

 رابخإلاو فيرعتلا رظني «يوونلا هدانسإ و «(۳۱۵۷) دواد يبأ ننس )۲(

۱. 

 )۹٤٩(. ملسم حيحص )c(111۷ يراخبلا حيحص (؟)



 ريفكتلا يف لصف ۸

 تحت ٌرازإلا مث «رازإلا تحت كلذ قوف ٌرامخلا مث «عردلا قوف اهردص

 . ةفافللا

 .ًارتو يملا اهيف َجّردُي نأ لبق نافكألا ُرّمِجُتو
 .هيلع اًوَّلَِص : هنم اوغَرَف اذإف

 تحت ٌرازإلا مث «رازإلا تحت كلذ قوف رامخلا مث «عردلا قوف اهردص

 .(ةفافللا

 هيلع هنأل ؛(ارتو تيملا اهيف َجَردُي نأ لبق نافكألا ُرَّمِجُتو) :لاق

 ."”ارتو هِتنبا نافكأ رامجإب َرَمَأ مالسلاو ةالصلا

 .بييطتلا وه :ٌرامجإلاو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةضيرف اهنأل ؛(هيلع اوَّلص :")هنم اوغَرَف اذإف) :لاق

oF ¢هز ¢ د  

 ئنعملاب ئرخأ ثيداحأ يعليزلا ركذ مث «بيرغ /۲۹٤: ةيارلا بصن يف لاق )١(

 7717/1١. ةياردلا ءهسفن

 .تيملا نيفكت نم يأ (؟)



 لصف
۲۹ 

 لصف
 تيملا ئلع ةالصلا يف

 رَضَح نإ ناطلسلا : تيملا ىلع ةالصلاب سانلا ئل وأو

 «يحلا مامإ مي دقت بحتسیف يف : رضحَي مل نإف «يضاقلاف : ٌرْضْحَي مل ناف

 . يلولا مث
 .يلولا داعأ : ناطلسلاو يلولا ريغ ئلص نإف

 "لصف

 تيملا ىلع ةالصلا يف

 ىف نأل ؛(رّضَح نإ ناطلسلا :تيملا ىلع ةالصلاب سانلا ىلوأو) :لاق
 ۰ 2 ءاردزا هيلع مدقتلا

 .ٍةيالو بحاص هنأل 0 :رضحي مل نإف)

 .هتايح لاح يف هيضر هنأل ؛ (يحلا مامإ ميدقت بحتسیف لا

 ."”حاكنلا ا بيترتلا ىلع ءايلوألاو «(يلولا مث) :لاق

 امل ؛ءاش نإ ينعي «(يلولا داعأ : :ناطلسلاو يلولا ريغ ع ئلص نإف) :لاق

 .ءايلوألل قحلا نأ انركذ

 و و

 .ةمومعلا مث ءةوخألا «ةوبألا مث «ةّونبْلا ةبصع مدقيف «جيوزتلا ةيالو يف يأ )١(



 تيملا ىلع ةالصلا يف 1۳۰

 .هدعب يصب نأ راحأل جب مل : يلولا ئلص نإو
 . خسف ن أ لبق هربق ىلع ّيَلص : هيلع لصُي ملو «تيملا نفد نإو

 EE ربكي مث ءاهّبيقَع ئلاعت هللا ُدمْحَي رکن رکن نأ : ةالصلاو

 َضرفلا نأل ؛(هدعب يسب نأ ٍدحأل جي مل : يلولا یلص نإو) : لاق

 E « ئلوألاب ئّدأتي

 هيلع يبنلا ربق ىلع ةالصلا مهرخآ "نع اوكرت سانلا انيأر اذهلو
 "٠ عضو 5 "وهو «مالسلاو ةالصلا

 يلا نأل ؛(هربق ىلع يّلص :هيلع لصُي ملو «تيملا َنِْفُذ نإو) :لاق

 .“راصنألا نم ٍةأرما ربق ىلع ئلص مالسلاو ةالصلا هيلع
 .(حّسفَتَي نأ لبق) هيلع ْىَّلصُيو :لاق

 لاحلا يفالتخال ؛حيحصلا وه «يأرلا ٌربكأ :كلذ ةفرعم يف ٌربتعملاو

 .ناكملاو نامزلاو

 بكي مث ءاهبيقع ئلاعت هللا ْدَّمْحَي «ةريبكت َربكُي نأ :ةالصلاو) :لاق

 .نم :خسُن يفو )١(

 .ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا يأ (۲)

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ئلع مرح هللا نأل ()
 .(۱۷۳۳) ةميزخ نباو )4٠١(« نابح نبا هححصو )۱٥۳۱(« دواد ىبأ ننس

 تاياورلا امأو «بيسملا نب ديعس ليسارم نم وهو )2١١8(« يذمرتلا ننس (5)

 دمحأ دنسم )7١76(2 ىئاسنلا نتس :اهنم «ةريثك ننسلا بتك ىفف :راصنألا :ديق نم
 )۳۰۸٤(. نابح نبا حيحص «(17114)



 ۱۳۱ تيملا ىلع ةالصلا يف

 وعدي ةريبكت ٌرَبكي مث «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ئلع اهيف يلصيو «ةريبكت

 .مّلسيو «ةعبارلا ركي مث «نيملسمللو تيمللو هسفنل اهيف هلا
 . متؤملا هعباتي مل : اسّمَح مامإلا ربك ولو 2 3 2 ا 03

 ةريبكت ريكي مث «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع اهيف يلصيو «ةريبكت
 هنأل ؛ (مّلسيو «ةعبارلا ٌرّبكي مث «نيملسمللو تيمللو هسفنل اهيف هللا وعدي

 .اهلبق ام تحسن ھا الص رخآ يف ًاعبرأ ربك مالسلاو ةالصلا هيلع

 .(متؤملا هبا مل :ًاسْمح ٌمامإلا ربك ولو) :لاق
 .انيور اَمِل ؛خوسنم هنأل ؛هلل همحر رفزل ًافالخ

 .راتخملا وهو «ٍةياور يف مامولا ميلست ٌرظنتيو

 ؛"ةالصلاب مث «ءانثلاب ةءادبلاو «تيملل ٌرافغتسا :"”تاوعدلاب نايتإلاو
 اعلا ماال

 انل هلعجاو « أطرف انل هلَعجا مهللا :لوقي نكلو «يبصلل ٌرِفغتسي الو
 م انفاق لاهلك او. ادو اا

 ةياردلا رظنيو «(25454) يقهيبلا ننس «(0415) يناربطلل طسوألا مجعملا )١(

 .ةديدع تاياورو قرط هلو 0717/١ رابخإلاو فيرعتلا 0

 .ةثلاثلا ةريبكتلا دعب تيملل (۲)

 ةريبكتلا دعب ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا ىلع يأ .تاولصلاب :خسُت يفو ()

 .ءاعدلا يهو «ةثلاثلل ديهمت ةيناثلاو ئلوألاف «ةيناثلا

 .ةرخآلا رمأ يف مدقتملا يأ (5)

 .ًارخدم ًايقاب ًاريخ يأ (0)

 .ةعافشلا لوبقم يأ (0



 تيملا ىلع ةالصلا يف ۱۲۲

 و ع 1 نيرو 0 4 م

 دعب ئرخأ ربکی ٰیتح يتآلا ربكي ال : نیتریبکت وأ ةريبكت مامإلا ربك ولو

 . هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع هروضح

 .رضحتي نيح ٌربكي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .رالّصلا ءاذجب ةأرملاو لجرلا ىلع يلصي يذلا موقيو

 ربكي ىتح ينآلا ربكي ال :نيتريبكت وأ ةريبكت مامإلا رّبك ولو) :لاق
 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح ىبأ دنع هروضح دعب ئرخأ

2 

 «حاتتفالل ئلوألا نأل ؛(رضحَي نيح ٌربكي :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 امب *ىدتبي ال قوبسملاو ءةعكر ماقم ةمئاق ةريبكت لك نأ :امهلو
(MD as2 هين  

 .خوسنم وه ذإ « هتاف

 هنأل ؛ قافتالاب ءةيناثلا ٌرظتني ال :مامإلا عم رّبكي ملف ءارضاح ناك ولو

 هنأل ؛(رْدّصلا "'ءاذجب ةأرملاو لجرلا ىلع يلصي يذلا ٌموقيو) :لاق

 ةعافشلا ىلإ ةراشإ هدنع مايقلا نوكيف «ناميإلا رون هيفو «بلقلا عضوم

 .هناميإل

 اذإ هنأل ؛مامإلا عم كاردإلا نم هتاف امب ًالَّوأ ”ىدتبي نأ قوبسملل سيل ذإ )١(
 .495 /1 ةيانبلا .مامإلا عم هكردأ ام ءادأ لبق هتاف ام ءاضق يف عقي :هب أدتبا

 .مامأ يأ (۲)



 ۳۳ تيملا ىلع ةالصلا يف

 : ناسحتسالا يفو «سايقلا يف مهأزجأ : ًانابكر ةزانج ىلع اولص نإف
 و

 . مهئزجت ال

 . ةزانجلا ةالص يف نذإلاب سأب الو

 .مالعإلا يأ «ناذألاب سأب ال : خَسشلا ضعب يفو

 نمو «هيمأر ءاذحب :لجرلا نِم موقي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 وه :لاقو «كلذك َلَعَف هنع هللا يضر ًاسنأ نأل ءاهِطْنسَو ءاذحب :ةأرملا

 . سلا

 .مهنيبو اهئيب لاحف ("ةشوعنم نكت مل اهّتزانج نأ : هليوأت :انلق

 .ءاعد اهنأل ؛(سايقلا يف مهأزجأ :ًانابكر ةزانج ىلع اًوَّلِص نإف) :لاق

 ءةميرحتلا دوجول ؛هجو نم ةالص اهنأل ؛(مهئزجُ ال :ناسحتسالا يفو)
 .ًاطايتحا ؛رذع ريغ نم هکر زوجي الف

 «يلولا ع مدقتلا نأل ؛(ةزانجلا ةالص يف ""نذإلاب سأب الو) :لاق

 .هريغ ميدقتب هلاطبإ كلميف

 ملعب نأ وهو ؛(مالعإلا يأ «ناذألاب سأب ال : “خلا ضعب يفو)

 .نسح ثيدح :لاقو )٠١175(« يذمرتلا ننس )۳۱۹١(« دواد يبأ ننس (۱)

 اذه ةشقانمل 591/7 ةيانبلا رظنيو .اهرتسيو اهيطغي شعن اهيلع نكي مل يأ (۲)

 .ةدحاو تاياورلا ةصقو «ةشوعنم تناك اهنأ تاياور ركذ دقف «لالدتسالا

 .ةمامإلاب هريغل يلولا نذإب يأ ()

 . 449/1 ةيانبلا .ريغصلا عماجلا خّسُت يأ (4)



 تيملا ئلع ةالصلا يف ۳٤

 . ةعامج راجسم يف تيم ئلع ْىَلصُي الو
 . هيلع َيَلصو «لسغو يمس : ةدالولا دعب لهتسا نمو

 هللا لص يبنلا لوقل ؛(ةعامج جسم يف تيم ىلع ْىّلصُي الو) :لاق

 ."”(هل رج الف : :دجسملا يف ٍةزانج ىلع ئلص نم» :ملسو هيلع

 ةا تولت ريكي هنألو «تابوتكملا ءادأل ينب هنألو

 .هللا مهمحر '"”خياشملا فالتخا :دجسملا جراخ تيملا ناك اذإ اميفو

 ؛ (هيلع ّيَلصو ءليسغو «يمس : :ةدالولا دعب ا نمو) : لاق

 مل ¿ن نإو «هيلع لص :دولوملا لهتسا اذإ» : مانو يع لا قاع رع

 .؟«هيلع لص مل :( لهتسَي

 .ئتوملا ةّنس هقح يف ققحتتف «ةايحلا ةلالد لالهتسالا نألو

 ةيجوتو مالك هيفو )١90117(« هجام نبا ننس ء(٤۳۱۸) دواد يبأ ننس )١(

 2599/1١ رابخإلاو فيرعتلا رظني ««هيلع ءيش الف» :اهضعب يفف «تاياورلا ضراعتل
 دنع دواد يبأ ننس ىلع ةماوع دمحم خيشلا ةليضف هقّلع امو 2770/7 ةيارلا بصن
 ءاهقفلا ةمئألا فالتخا يف فيرشلا ثيدحلا رثأ :عفانلا هباتكو 057/5 ثيدحلا اذه

 . 47 ص مهنع هللا يضر

 .6 "٠7/3 ةيانبلا .هركي مل مهضعبو «كلذ هرك مهضعبف (۲)

 فرطي نأ وأ وضع كيرحت وأ ءاكب نم اخ رع لدي اه دنع رکی نأ وه (۳)

 6٠. 5/7 ةيانبلا .هنيعب

 رابخإلاو فيرعتلا «25077) نابح نبا هححصو )۱٠۰۳۲(« يذمرتلا ننس (5)

۱“. 



 0 تيملا ىلع ةالصلا يف

 .هيلع لصُي ملو «ةقرخ يف جرد : لهَتسي مل نإو
 رقي نأ الإ هيلع لّصُْي مل : تامو .هيوبأ دحأ عم يص يس اذإو

 .هيوبأ دحأ مِلسي وأ :لِقعَي وهو مالسإلاب

 . هيلع يص : هيوبأ دحأ هعم بْ مل نإو

 الو دیو ءهتفكيو هَلِسْعَي :ملسم يلو هلو ءٌرفاكلا تام اذإو

 لصُي ملو) «مدآ ينبل ةمارك ؛(ةقرخ يف جردأ :لهتسي مل نإو)

 .انيور اَمِل ؛("'هيلع
 س ع 002

 وهو «هجو نم سفن هنال ؛ةياورلا نم رهاظلا ريغ يف «لّسغيو

 .راتخمل |

 .امهل بت هنأل ؛(هيلع لّصُي مل :تامو هيوبأ دحأ عم يبص يبس اذإو) :لاق
 ص »َ و طع 5

 .اناسحتسا ؛همالسإ حص هنأل ؛(لِقعُي وهو مالسإلاب رقي نأ الإ)

 .ًانيد نيوبألا ريخ عبتي هنأل ؛ (هيوبأ دحأ مِلسي وأ)

 ءرادلا ةيعبت ترهظ هنأل ؛(هيلع َّىّلُص :هيوبأ دحأ هعم ْبْسسُي مل نإو)
 ."”طيقللا يف امك «همالسإب مكحف

 الو «هُئِفدَيو .هفكيو هّلْعَي :ملسم يلو هلو ءٌرفاكلا تام اذإو) :لاق
 ن

 .(هيلع يلصي

 .ةلبانحلا نع دمتعملاو «ميدقلا يف يعفاشلا دنع هيلع ئّلصي هنإف ةدئافللو )١(
 ١١1/7. عانقلا فاشك «7//541 جاتحملا ةياهن رظني

 ٠٠١/۳. ةيانبلا .رادلا كلت لهأل ًاعبت نوكي :رادلا يف طيقللا دجو ول يأ (۲)



 تيملا ىلع ةالصلا يف ۱۳۹
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 . بلاط يبأ هيبأ قح يف هنع هللا يضر ىلع ريا كلذب
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 ةريفح هل رفحتو «ةقرخ يف فيو «سجّللا بوثلا َلْيمَع لسي خي نکل

 هللاو ءئقلُي لب ٠ "هيف مضوي الو ءدْحّللاو نيفكتلا ٍةَنس ٍةاعارم ريغ نم

 لقا نا

 ان ا اين FF ابن

 )١( دعس نبال تاقبطلا ١/ »/8ةيارلا بصن رظنيو 7/ 278١ةيانبلاو 7/51١«

 عبرأ يف ءمشاه نب بلطملا دبع.نب بلاط يبأ هللا لوسر معل ةلوطم ةمجرت رظنثو
 رجح نبال ةباصإلا يف ةريبك تاحفص ١١9/5 .

 .دحللا يف يأ ()



 ۱۳۷ ةزانجلا لْمَح ىف لصف

o ks 5 

 ةزانجلا لمح يف لصف

 . عبرألا هوئاوقب اوُذَخَأ : هريرس ىلع تيملا اولَمَح اذإو

 ةزانجلا لمح يف لصف

 كلذب ء(عبرألا هوئاوقب اوذَخأ :هريرس ىلع تيملا اولَمَح اذإو) :لاق 5 ع ب فا اک ا . ٠

 .ةنايصلاو ما ركإلا ةدايزو «ةعامجلا ريثكت هيفو «ةسلا تنَدَرَو
 21 5 وو 5

 قباسلا اهعضي «نالجر اهّلِمحَي نأ ةّنسلا :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 ذاعم نب دعس ةزانج نأل ؛هردص ىلعأ ىلع ىناثلاو ءهقنع لصأ ىلع

 .2تليح اذكه هنع هللا يضر

 .مهيلع هللا تاولص “اهيلع ةكئالملا ماحدزال كلذ ناك :انلق

 بناوجب لمحت نأ ةنسلا نم» :ظفلب 500/١ رابخإلاو فيرعتلا يف هازع )١(

 بصن رظنيو «ةفينح يبأ دنسمل هازع :«ةلفان وهف :كلذ ىلع تدز امف « عبرألا ريرسلا

 ٠۹/٤. يقهيبلا ننس )/50١17(« قازرلا دبع فنصمو «787/17 ةيارلا

 .۳۳۹/۱ جاتحملا ينغم (۲)

 ٤٠٠٠/١. فيرعتلا ۲۳۷/١ ةياردلا «هدنس فعضو « 47١/7 دعس نبا تاقبط (۳)

 تيأر» :لاق ملسو هيلع هللا ئلص هنأ يزاغملا يف يدقاولا ئور دقف (5)

 مهدرجت ال «مالسلا مهيلع مهمّسجت ريدقت ىلع ًالَّمحم اذه هجّنيو ««هلمحت ةكئالملا
 .45/7 ريدقلا حتف .مهتقليخ لصأ هيلع ام ىلع ةفاثكلا نع



 ةزانجلا لّمَح يف لصف ۱۳۸

 .بّبخلا نود نْيِعِرسُم هب نوشميو

 قانعأ نع عضوي نأ لبق اوسِلجي نأ سانلل هركي : هِرْبَق ئلإ اوغلب اذإو
 .لاجرلا

yT o 2ىلع اهَرَّخْؤم مث «كنيمي ىلع ةزانجلا ٌمّدقم َعَضَن نأ : لمحلا ةيفيكو - ت  

 .لراسي ىلع اهرَخْؤم مث كراسي ىلع اهمّدقُم مث ‹كنيمي

 ملسو هيلع هللا ئلص هنأل ؛ (""بّبَحلا نود نیعرسم هب نوشمیو) :لاق

 لا نود ام» :لاق هنع لس نيح

 نع ٌمَضوُي نأ لبق اوسِلجَي نأ سانلل هركي :هِرْبق ئلإ اوغلب اذإو) :لاق

 .هنم نكمأ مايقلاو «نواعتلا ىلإ ةجاحلا عقت دق هنأل ؛(لاجرلا قانعأ
 اهرخؤم مث «كنيمي ىلع ةزانجلا مدقم عَضَت نأ :لمحلا ةيفيكو) :لاق 00 ت 02 ساس اص هت و 5

 ًاراثيإ ؛(كراسي ىلع اهّرّخْؤم مث «كراسي ىلع اهَمَّدقُم مث «كنيمي ىلع

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «بوانتلا ٍةلاح يف اذهو «نمايتلل

 3 د ¢ دز د

 20 o2 هيف ەر و ہہ

 فيرعتلا يف لقنو )٠١١١(« يذمرتلا ننس )۳۱۸٤(« دواد يبأ ننس (؟)

 .هفعض ىلع اوقفتا مهنأ هللا همحر يوونلا نع 107/١ رابخإلاو



 ۳۹ نفدلا يف لصف

 نفدلا يف لصف
 4 و ر و ور او و وچ و
 . ةلبقلا ىلي امم تيملا لخديو دحليو ‹ربقلا رفحيو

 نفدلا يف لصف

 ء٥ 7 نإ E عير عم ع 5
 دحللا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل 34 دحليو «ربقلا رفحيو) :لاق

 . 01 ريغل نما و ءانل

 .(ةليقلا يلي امم تيملا لخدُيو) :لاق

 ئلص هنأ يور اّمِل ؛الّس لسي هدنع هنإف هللا همحر یعفاشلل ًافالخ
 مر

 . الس لس ملسو هيلع هلل

 .دحلي :ءاحلا ديدشتب خست يف تطبضو (۱)

 اهيف عضوي ةريفح هنم ةلبقلا بناج يف رفحُي مث «همامتب ربقلا رفحُي نأ :ُلْحّللاو
 :تفقسملا تينلاك كلذ لمست و ثيملا

 عضويو «نبللاب هابناج ئنبُيو «ربقلا طسو يف رهنلاك ةريفح رفحُت نأ وهو (۲)
 .0777/8 ةيانبلا .نبللاب هيلع فقسُيو «تيملا اهيف

 ئربكلا يئاسنلا ننس )١١50(« يذمرتلا ننس )۳۲٠۸(« دواد يبأ ننس (۳)

 «نكسلا نبا هحّحصو «فيعض وهو :رماع نب ئلعألا دبع ىلع :هرادمو )۲٤۷(«

 رابخإلاو فيرعتلا رظني «هل دحل ملسو هيلع هللا لص هنأ (457) ملسم ئور دقو
 1١/.

 ۱ مألا €3(

 .۲۳۹/۱ ةياردلا )07١51« يقهيبلا ننس «(0994) يعفاشلا دنسم )٥(



 نفدلا يف لصف 6

 هللا لوسر هلي ئلعو هللا مساب : هّعضاو لوقي هِدْحَل يف محو اذإف

 . ملسو هيلع هللا یلص

 - 0 و عض مو

 .ةدقعلا لحيو «ةلبقلا ىلإ ههجويو

 .هنم لاخدإلا ُبحتسُيف «ٌمّظعم ةلبقلا بناج نأ :انلو

 .""مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاخدإ يف تاياورلا تبرطضاو

 لوسر هلي لولعو «هللا مساب :هعضاو لوقي حل يف عضو اذإف) :لاق

 نيح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هلاق اذك «(ملسو هيلع هللا یلص هلل

 ."'ربقلا يف هنع هللا يضر يراصنألا ةناجد ابأ عضو

 و سو

 ."'ملسو هيلع هللا یلص ا لوسو مآ كلذ ‹(ةلبقلا ىلإ ههجويو)

 .راشتنالا نم نمألا عوقول ؛ (ةدقعلا 'لحيو)

 )١( ةياردلا رظني 71٠/١.

 هللا لص ىبنلا دعب دهشّتسا يراصنألا ةناجد وبأف ءطلغ انه ةناجد يبأ ركذ (۲)

 ادا بط يف للا اذه ات اک بادخال دلي تالاب لسو لع
 يف ةناجد يبأ ركذ نودب يورم ثيدحلاو ٠۲٤٠/١ ةياردلا يف رجح نباو ع«

 .(۳۱۰۹) نابح نبا هححصو ١١(« 55) يذمرتلا ننس

 «نيداجبلا وذ وه :هربق يف ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا هعضو يذلا نأ باوصلاو

 .7//0171 ةيانبلا رظني .ينزملا هللا دبع همساو

 .زئانجلا لوأ مدقتو 2741 ١/2778ةياردلا «(78175) دواد يبأ ننس (۳)

 .ةدقفلا لكتز EE هو(



 ۱٤١ نفدلا يف لصف

 . دْحّللا ئلع َنَِّلا 0

 ا رس وس اردت
0 

 : «ريغصلا عماجلا» يفو ءبّصقلاب سأب الو ُبشخلاو رجلا هركيو
 .بّصَقلاو ُنَّللا بَحَتسُيو

 ليج مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(دْحّللا ىلع َنبَّللا يّرسُيو) :لاق
 ل هر لف

 الو ءِرْحّللا ىلع نبا لعجي ىتح بوثب ةأرملا ٌربق "'ىّجسيو) :لاق

 ىلع لاجرلا لاح ئنبمو «رّتسلا ىلع نهلاح ئنبم نأل ؛(لجرلا ٌربق ىجسي
 .فاشكنالا

 عضوم ٌربقلاو «ءانيلا ماكحإل امهنأل ؛(بشخلاو َّرُجآلا هركيو) :لاق

 .ئلبلا

 .الؤافت ؛هركيف «رانلا ٌرثأ :رجآلاب مث

 .بّصقلاب ساب الو) :لاق
 .(ْبّصَقلاو نبل ُبَحَتسُيو :“”ريغصلا عماجلا» يفو

 )١( ملسم حيحص )955(.

 ا يأ (۲)

 .١8ص (۳)



 نفدلا يف لصف ۱٤۲

 .حّطسُي الو ءربقلا مّنسيو «هيلع بارتلا لاهي مث

 . بصق نم نط هربق ىلع لعُج ملسو هيلع هللا یلص هنأل

 .عبري ال يأ 0 ءربقلا مّنسيو «هيلع بارتلا لاهي مث) :لاق

 ربق دهاش نمو « ”اروبقلا عيبرت نع ئهن ملسو هيلع هللا یلص هلال
 .ملعأ ئلاعت هللاو « سم هنأ ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 دع داع داع دع د

 )١( ةيانبلا .ةمزحلا يأ 0/7 017.

 .يبعشلا لسرم نم ةبيش يبأ نبا هجرخأ 15١1/١: ةياردلا يف لاق (7)

 رابخإلاو فيرعتلا 55١/١« ةياردلا «(701/) نسحلا نب دمحمل راثآلا (۳)

۱ 

 )٤( يراخبلا حيحص )٠١۲١(« ةبيش يبأ نبا فنصم )111/5(.



 ١ ديهشلا باب

 ديهشلا باب

 هّلَتف وأ ءّرثأ هبو ةكرعملا يف جو وأ «نوكرشملا هَل نم : ديهشلا

eال هلع ا و م < صد كر هلكت 5  

 . لسغي الو «هي ئىلصيو .«نفكيف : ةيد ب بجت ملو ءاملظ نوملسملا

 ديهشلا باب

 و ةكرعملا يف جو وأ «نوكرشملا هّلَتَق نم :ديهشلا) :لاق

E e ETE 

 الو «مهئامدو مهموُلكب مهولّمَر» :مهيف ملسو هيلع هللا یلص لاقو
۳ ۳ 5 

aes 4 

 ضوع هب بجي ملو غلاب ٌرهاط وهو امل ةديدحلاب ليف نَم لكف

 .مهب قحليف «مهانعم يف وهف : يلام

 ‹«فنصملا نم هريسفت ليلق دعب ءيجيسو «ةنطاب وأ ٍةرهاظ ةحارج رثأ يأ )١(

 .ةحارج رثأ :ئرخأ يفو «ةحارحلا رثأ :خسُن يف ءاجو
 .مهولّسَخُت الو :ديدشتلاب خسُن يف تطبضو (۲)

 يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا هبقعتو «بيرغ ۳٠۷/۲: ةيارلا بصن يف لاق (۳)

 ئربكلا يئاسنلا ننس «(77509) دمحأ دنسم رظنيو «عناق نبا هاور :هلوقب ٤۳۸ص

 5١6/1١. رابخإلاو فيرعتلا هظافلأو ثيدحلا تاياورل رظنتو )25١40(«

 .لقاع :ةملك :غلاب :ةملك قوف ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعس ةمالعلا بتك (5)

 .ديهشلا طورش ركذ نيح طرشلا اذه 047/7 ةيانبلا يف ينيعلا طرتشي ملو :تلق



 .لتقلا ةلالد "اهنأل ؛ةحارجلا :رثألا :ب دارملاو
 ."”اهوحنو نيعلاك ءداتعم ريغ عضوم نم مدلا جورخ اذكو قفز 5 . : . 5

 ءاحَم فيسلا» :لوقيو «ةالصلا يف انفلاخي هللا همحر ر

 .ةعافشلا نع انغأف «“«بونذلل

 ٌرهاطلاو ءاهب ئلوأ ديهشلاو «هتمارك راهظإل :تيملا ىلع ةالصلا :لوقن نحنو
 .يبصلاو «””مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاك «ءاعدلا نع ينغتسي ال :بونذلا نع

 يابف «قيرطلا ٌعاَّطُق وأ «يغبلا لهأ وأ «برحلا لهأ هَل نمو) :لاق

 .(لّسْغُي مل :هولتق ءيش

 .ةحارجلا وهو ءرثألا يأ .هنأل :خسُت يفو «ةحارجلا يأ )١(

 .ةّرسلاو نذألا لثم (1)
 .ةيعفاشلا دنع ديهشلا ىلع ئلصي ال ثيح ٤١/١ جاتحملا ينغم (۳)

 «يعليزلا هجّرخي مل «عوفرم ثيدح يف ءاج :«اياطخلل ءاّحم فيسلا» :ظفلب ()
 حيحصل ًاثيدح هازعف ٠١5/7 ريدقلا حتف يف مامهلا نبا امأ «ينيعلا الو ءرجح نبا الو

 نئسو .«23) يدع دنسمو 17501(2) دمحأ دنسم يف وهو :تلق «نابح نبا

 ,(185577) يقهيبلا ننسو )7١(« يناربطلل ريبكلا مجعملاو )١5555(. يمرادلا

 .(45577 نابح نبا هحّحصو «(۱۳۱) مصاع يبأ نبال داهجلاو

 ةيانبلا .هيلع يص هنأ عم «بونذلا نم ٌرهطم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نإف (5)
 .0 م



 10 ديهشلا باب

 ١ و و 9 5

 ال :الاقو هلا همحر ةفينح ىبأ دنع لسغ :ْبُتجلا دهشتسا اذإو
 . لسي 8 ۶ ر ېو

 و

 .ىبصلا و ءءاسفنلاو «ضئاحلا : فالخلا اذه لعو

 ."”حالسلاو يفيسلا ليتق مهلك ناك ام ٍدُحَأ ءادهش نأل

 ال :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع لسغ :بنجلا دهشّتسا اذإو) :لاق

 .ةداهشلل بجي مل :"”يناثلاو «توملاب طقس لا ام نأل ؛(( شي

 الف ءةعفار ريغ «ةعنام تفرع ةداهشلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .ةبانجلا عفرت
 ."ةكئالملا هْيَلَسغ : انج ر م دقو

 .اترهَط اذإ (ءاسفنلاو ضئاحلا :فالخلا اذه 'رلعو)

 .ةياورلا نم حيحصلا يف «عاطقنالا لبق اذكو.

 .(“*يبصلا) :فالخلا اذه ىلع (و)

 )١( ةيانبلا .اصعلاب لتق نم مهنمو ءرجحلاب عقو نم مهنم نأل ٥٥۲/۳.

 .يناثلا لسَغلا يأ (1)

 نابح نبا هححصو «دنس الب ١7/7 ةيوبنلا ةريسلا ىف قحسإ نبا هركذ (۳)

 تكسو «ملسم طرش ىلع هحّحصو )٤۹۱۷(« كردتسملا يف مكاحلاو 07076
 ۲٤٤/۱. ةياردلا 2718 ۳٠١/۲ ةيارلا بصن رظني «يبهذلا هنع

 .يكاكلا نع ًالقن «ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .نونجملا اذكو (5)



 ديهشلا باب 5
 2 ا

 . هبايث هنع عزت الو همد ديهشلا نع لسي الو

 و 2 م و وو < ومب و سوو
 «حالسلاو ‹فخلاو ‹«ةوسنلقلاو ‹وشحلاو ءورفلا هنع عزنيو

 و 4

 .اوؤاش ام نوصقنيو «نوديزيو

 - و

 .لسغ : ثّرا نمو

 ."”ةماركلا هذهب قحأ يبصلا نأ :امهل

 :هنوك فصوب راحأ ءادهش ىح يف لْسَعلا نع ئفك فيسلا نأ :هلو

 .مهانعم يف نكي ملف «يبصلل بنذ الو «ةَرْهُط

 .انيور اَمِل ؛(هبايث هنع رن الو ءهّمد ديهشلا نع َلَسْكُي الو) :لاق
 اهنأل ؛(حالسلاو «افخلاو «ةوُمْسَلَقلاو ٌوشَحلاو ٌوْرَفلا هنع ٌعَرْْيو)

 .نفكلا سنج نم تسيل

 .نفكلل ًامامتإ ؛(اوؤاش ام نوصقنيو «نوديزيو)

 .(لسغ :ثّيرا نمو) :لاق

 نأل ءقايحلا نم قفارم ليتل ؛ةداهشلا مكح يف :ًاقلخ راض لم وهو
 .رلخأ ءادهش نعم يف نكي ملف «ملظلا ٌرثأ ُفِخَي "”كلذب 2

 يف ةيمولظملاو «هتيمولظم ءاقبإل لسغلا طوقس نأل ؛لسّعلا طوقس يهو )١(

 .680 5/7 ةيانبلا .دشأ ىبصلا قح

 .اهتحارو ةايحلا قفارم لين يأ «لّيَلا كلذب يأ (۲)



 ١7 ديهشلا باب

 00 ۳ تص مس سوء 8 7

 نم لقني وأ .ئوادي وأ «مانَي وأ برشي وأ «لکأی نأ : ثاثترالاو
ww78  

 ۶م و 5 هع 7 / 01

 .اثئرم ناك : ةميخ وأ «طاطسف هاوآ ولو
 ناكل 14 ري 7 7 د 6

 . ثئرم وهف : لقعي وهو ءةالص تقو ئضم ئنح ايح يِقب ولو

 م ۶ 2 E و 5

 نم لقني وأ «ئوادي وأ ماني وأ برشي وأ «لكأي نأ :ثاثترالاو) :لاق

 م 5

 م و ل د

 ةساكلاو < اضاطع انام لخأ ءادهتشو+ الا فارم ىب لاال

 .""'ةداهشلا ناصقن نم افوخ نوبرشي ال ناكو ؛اوبرشي ملف «مهيلع ٌرادُت
 2 و سو م 2

 .ةحارلا نم ائيش لان ام هنأل ؛لويخلا هأطت ال ىك هِعَرْصَم نم لوح اذإ الإ
٠ 439 oqo oT .22 و  

 .انيب امل ؛ (اثترم ناك :ةميخ وأ ¢ طاطسف هاوا ولو) :لاق

 0 ا و 5 ”سه 7

 ؛(ثّترم وهف :لّقعُي وهو «ةالص تقو ئضم ئتح ايح يِقب ولو) :لاق
 .ءايحألا ماكحأ نم وهو «هتمذ يف ايد ريصت ةالصلا كلت نأل

 .هللا همحر فسوي يبأ نع يورم اذهو :هنع هللا يضر لاق

 ؟ هللا ةمحسو فسر ىبأ دنع اقرا ناك ةر الا وومآ مع نشب صو ولو

 .قافترا هنأل

 .تاومألا ماكحأ نم هنأل ؛ًاثاثترا نوكي ال :هللا همحر دمحم دنعو

 ةفيذح نب مهج يبأ ثيدح بابلا يفو «هدجأ مل ۲٤٤/١: ةياردلا يف لاق )١(

 ٤۲۸/١. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «(۳۲۰۸) يقهيبلل ناميإلا بعش يف

 .حاحصلا راتخم .رجشلا ناديع نم تيب :ةميخلاو ءرْعَش نم تيب : طاطسفلا )١(



 ديهشلا باب ۸

 1 رصملا يف ةاليتق جو نمو

 ًاملَظ ةديدحب لق هنأ مِلُع اذإ الإ

 2 7 و 4 - 5 و 0-8
 . هيلع يلصو «لسغ : صاصق وأ ٌدَح يف لِتق نمو

 ةماسقلا هيف بجاولا نأل ؛(لسغ :رصملا يف ًاليتق دج نّمو) :لاق
 .ملظلا ٌرثأ ًفَحف «ةيدلاو

 صاصقلا هيف بجاولا نأل ؛(ًاملظ ٍةديدحب لق هنأ مِلُع اذإ الإ)

 يف وأ «"ايندلا يف امإ «"ارهاظ "”اهنع صّلختي ال لتاقلاو «ٌةبوقع وهو

 .ىبقعلا

 «فيسلا ةلزنمب : ثبأُي ال ام :هللا امهمحر دمحمو فسوي يبأ دنعو

 .یلاعت هللا ءاش نإ تايانجلا يف فرعيو

 .(هيلع يَّلصو «لسغ : صاصق وأ ٌدَح يف لق نّمو) :لاق

 .ةبوقعلا نع يأ )١(

 05٠/7. ةيانبلا .رهاظلا ثيح نم يأ (۲)

 .فوتسي مل نإ ةرخآلا يأ ئبقعلا يف وأ ءايندلا يف ءافيتسالا عقو نإ يأ (۳)

 ٠١١9/57. ةيانعلا

 ال ام لب ءامهدنع ةديدحب لتقي نأ رصملا يف دجو ليتق يف طرتشي 0

 ليتقلا لسي ال اتح ءامهدنع فيسلا لثم :بشخلاو رجحلا نم لّقثملا لثم

 ءامهدنع صاصقلا بوجول ؛لقثملاب لق هنأ معو «هلِتاق ملع اذإ رصملا 0

 .055 /1 ةيانبلاو ٠١« 9/57 ةيانعلا



 ۱۹ ديهشلا باب

 .هيلع لّصي مل : قيرطلا عاطق وأ ءةاغبلا نم لق نمو ا EET م

 مهسفنأ اولد دلخأ ءادهشو هلع حس قع ءاقبإل لدا هنأل

 .مهب حلي الف «ئلاعت هللا ةاضرم ءاغتبال

 9 1 ةر و و 2 ر 5

 . 2 ايلع نأل ؛(هيلع لصي مل :قيرطلا عاطق وأ ءةاغبلا نم لِتق نمو) :لاق
 .ملعأ ئلاعت هللاو «"'"ةاغبلا ىلع لص مل هنع هللا يضر

FF FFان  

 كردتساو «هدجأ مل 150/١: ةياردلا يفو «بيرغ ۳۹/١: ةيارلا بصن يف )١(

 وه :ًالئاق 40/١ رابخإلاو فيرعتلا يفو «٤۳۸ص يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا

 ضعب نفد مهضعب نأ ًايلع غلب :فنخم وبأ لاق ئتح «رّيسلاو يزاغملا لهآ دنع ٌروهشم

 ءاولحترا !؟مهنونفدتو مهنولتقتأ :هنع هللا يضر يلع لاقف «جراوخلا ئلتق ينعي «مهالتق

 .ةصقلا مامت هديناسأب هل «جراوخلا» باتك يف يدع نب مثيهلا جرخأو «مهولخو اولحتراف



 ةبعكلا يف ةالصلا باب ۱0۰

 ةبعكلا ىف ةالصلا باب

 .اهلفنو ءاهضرف «ةزئاج ةبعكلا ىف ةالصلا

 ةبعكلا ىف ةالصلا باب

 .(اهلفنو ءاهضرف «ةزئاج ةبعكلا ىف ةالصلا) :لاق

 :ضرفلا ىف هلآ همحو "”كلاملو + امف هللا همر ىعفاشلل ًافالخغ

 .“”حتفلا موي ةبعكل | فْوَج يف ئلص ملسو هيلع هللا ئاص "”هنأل

 )١( ةيانعلا يف لاق ١٠١/١ ريدقلا حتف يف كلذكو «ةياهنلا نع ًالقن 7/١١١

 دنع زوجت ةبعكلا يف لفنلاو ضرفلا ةالص نإو .فّلؤملا نم ٌرهس اذه نإ :ًاضيأ
 يونكللا ةيشاح ةمدقم رظنيو 0144/7 يوونلل عومجملا رظني .يعفاشلا ١/17.

 روهشم يف «ةبعكلا يف هدنع حصت ال يهف ءةضيرفلا يف كلامل ًافالخو يأ (۲)
 ربلا دبع نبا امأو 255١/١ يشرخلل ليلخ حرش ؛«١/7١5 ليلجلا بهاوم .بهذملا

 .ةبعكلا يف ةضيرفلا ئلصُت نأ هركي :لاقف ۱۹۹/١ يفاكلا يف

 هنأ ثيدحلا اذه يفف ؛ةبعكلا يف لفنلا ةالص زاوج ىلع ةيفنحلل ليلد اذه (۳)
 ٠ . .ةرهاظ ةلالد يهو الف ةيمكلا يف راض سو هيلع هللا قلتم

 اذه دعب فلؤملا اهل لدتسا دقف :ةبعكلا يف ضرفلا ةحص ىلع ليلدلا امأو

 هللا باتك نم ليلد ىلع ۲٠۰/۱ قئاقحلا نييبت يف تفقو دقو ءحضاو يلقع ليلدب

 َنيِفِيأَطاِل يب رهط نأ# :ئلاعت هلوق وهو ءاهيف ةضيرفلا ةالص زاوج ىلع لدي ئلاعت

 ناكملا ريهطتل ينعم ال هنأ :ةلالدلا هجوو «7١؟0/ةرقبلا * ِدوُجّسلَأ كرو َنييككَمْلاَو

 .ناكملا كلذ يف زوجت ال يهو «ةالصلا لجأل

 .(۱۳۲۹) ملسم حيحص :(405) يراخبلا حيحص (4)



 1٥۱ ةبعكلا يف ةالصلا باب

 : مامإلا ٍرْهَظ ىلإ هَرْهَظ مهضعب لعَجف ءاهيف ٍةعامجب مامإلا لص نإف
 .زاج

 . الص زج مل : مامإلا وجو ىلإ هَرْهَظ مهنم َلَعَج نمو
 «ةبعكلا لوح سانلا َقّلحتف «مارحلا دجسملا يف ٌمامإلا ئئلص اذإو

 تزاج : مامإلا نم ةبعكلا ىلإ برقأ مهنم ناك نّمف : مامإلا ةالصب اًوَّلصو
 . مامإلا بناج يف نكي مل اذإ «هئالص

 نأل ؛ةلبقلا لابقتسا دوجول ؛اهّطئارش تعمجتسا ةالص اهنألو

 .طرشب سيل '"''اهّباعيتسا

 رْهظ ىلإ هرْهظ مهضعب لَعَجف ءاهيف ةعامجب ٌمامإلا ئلص نإف) :لاق
 .أطخلا ىلع همامإ دقتعي الو «ةلّبِقلا ىلإ ةجوتم هنأل ؛(زاج :مامإلا

 .يرحتلا ةلأسم فالخب

 همدقتل ؛ (هثالص ْرِجَت مل : مامإلا هجو ىلإ هرْهظ مهنم لَعَج نمو) :لاق

 .همامإ ىلع

 لوح سانلا َقَّلحتف «مارحلا دجسملا يف ٌمامإلا ئلص اذإو) :لاق

 :مامإلا نم ةبعكلا ىلإ برقأ مهنم ناك نمف : مامإلا ةالصب الضو «ةبعكلا

 ٌرهظي امنإ َرخآتلاو مدقتلا نأل ؛(مامإلا بناج يف نكي مل اذإ هّتالص تزاج

 .بناجلا ٍداحتا دنع

 .طرشب سيل :اهلك ةبعكلا ءازجأ باعيتسا يأ )١(



 ةبعكلا يف ةالصلا باب ل

 . هئالص تزاج : ةبعكلا رهظ ىلع ئلص نمو

 .اندنع (هلالص تزاج :ةبعكلا رهظ ىلع ئلص نّمو) :لاق

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 ؛ءانبلا نود ءاندنع ءامسلا اتع ىلإ ءاوهلاو ٌةّصْرَعلا :يه ةبعكلا نأل
 نيب ءانب الو «زاج :"”سْيبق يبأ لبج ىلع ئلص ول هنأ ئرت الآ ءلَقنُي هنأل

 نع هنع يهنلا درو دقو «ميظعتلا كرت نم هيف اَمِل ؛"”هركي هنأ الإ هيدي
 .ملعأ ئلاعت هللاو «“ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا

 د6 د6 9F د د

 )١( ريبكلا يواحلا 7//707.

 .دوسألا رجحلا ٌمامأ ةمركملا ةكم يف ٌروهشم لبج (۲)
 يبأ قوف ةالصلا امأ «ةهاركلا عم نكل ةبعكلا رهظ قوف ةالصلا زوجت يأ (۳)

 .هركت الف :سيبق

 ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا هاور ام وهو (:5)

 «قيرطلا ةعراقو «ةربقملاو «ةرزجملاو «ةلبزملا يف :نطاوم ةعبس يف ىلصي نأ ئهن

 اذه :لاقو :2757) يذمرتلا هاور .هللا تيب رهظ قوفو «لبإلا نطاعمو «ماّمحلا يفو

 «ثيدحلا ةحص ئريف ركاش دمحأ خيشلا امأ «ها .يوقلا كاذب هدانسإ سيل ثيدح

 )۷٤٩(. هجام نبا ننس ۰۱۸۰/۲ يذمرتلا ىلع هقيلعت يف امك

 .«...ةربقملاو «هللا تيب رهاظ :ةالصلا اهيف زوجت ال نطاوم عبس» :ةياور يفو

 رظنيو ٠١٠/۳ عومجملا يف يوونلا ثيدحلا فّعض دقو )۷٤۷(« هجام نبا ننس

 .۳۲۳/۲ ةيارلا بصن



 or ةاكزلا باتک

 ةاكزلا باتك

 ءًاباصن كلم اذإ ءملسملا ءغلابلا «لقاعلا ءّرحلا ىلع ةبجاو ةاكزلا

 .لوحلا هيلع لاحو هامات ًاكلم

 ةاكزلا باتك

 كلم اذإ ءملسملا «غلابلا «لقاعلا ءّرحلا ىلع ةبجاو ةاكزلا) :لاق
 للا هيليغ لاخنو مات اكلم ااش

 .47 /ةرقبلا . 4 ةوكرلآ ااو # :ئلاعت هلوقلف :بوجولا امأ

 ."”«مكلاومأ ةاكؤ اودأ» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقلو

 .ةمألا عامجإ هيلعو

 .”"هيف ةهبش ال هنأل ؛صضرفلا :بجاولاب ٌدارملاو

 .اهب كلملا لامك نأل :ةيرحلا طارتشاو

 .هركذَت امل :غولبلاو «لقعلاو

 .ءاهقفلاو نييلوصألا مالك نم راتخملا ىلع «بوجولل :قّلطملا ُرمألاو )١(

 .0 / 5 ةيانبلا

 .(56537) نابح نبا هححصو )5١7(« يذمرتلا ننس (؟)

 ديفي يذلا داحآلا ربخب ال «ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلاب ةاكزلا ةيضرف تتبث يأ (۳)

 .بوجولا



 ماو ا. و. و و ىو و هواه و و و وه وو هه يه واوا ه هله و واهو ده هه هه هه هاو ده اه ههه ههه

 .رفاكلا نم ةدابعلا ققحتت الو «ةدابع ةاكزلا نأل :مالسإلاو

 ا ا ا :باصنلا رادقم كلم نم دب الو

 اهردقو ءال اھ ی ي ةدم نم دب ال هنأل :لؤحلا نم ّدب الو

 لوحي /وتح لام يف ةاكز ال» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوقل ؛لؤحلاب عرشلا
00 

 «ةفلتخملا لوصفلا لع هلامتشال ؛ءامنتسالا نم ٌركمملا هنألو

 ١ .هيلع مكحلا َرْيدأف ءاهيف راعسألا تّوافت بلاغلاو

 .رمألا قلطم ئضتقم هنأل ؛روفلا لع "”ةبجاو يه :ليق مث

 ال اذهلو «*ءادألل ٌتقو رمعلا عيمج ّنأل ؛يخارتلا ئلع :ليقو

 .طيرفتلا دعب باصنلا كالهب نمضي

 عورزلاو ةضفلاو بهذلا نم «لاملا عون فالتخاب باصنلا رادقم فلتخيو )١(

 .هباصن ديدحت يف ةديدع ثيداحأ تدرو عون لك يفف اذكهو «ماعنألاو

 وهو «ًافوقوم يور :لاقو «(771) يذمرتلا ننس )١017(« دواد يبأ ننس (۲)
 مارملا غولب يف رجح نبا لاقو 558/١« ةياردلا 2778/5 ةيارلا نامت هاك .حصأ

 ال )۸۲١(: ريبحلا صيخلتلا يف لاقو «هعفر يف فلتخا دقو «نسح ثيدح :(20)

 يف مساق ةمالعلا هنع اذه لقن «ةجحلل حلصيف «هدضعت راثآلاو «هدانسإب سأب

 ٠۲/۲. رابخإلاو فيرعتلا

 .بجاو ةاكزلا ءادأ :هريدقتو :تلق ءها .بجاو وه :خسُن يفو (۳)

 .ءادألا تقو :خسُت يفو ()



 100 ةاكزلا باتك

 .ةاكز نونجملاو «يبصلا ىلع سيلو

 .(ةاكز نونجملاو «يبصلا ىلع سيلو) :لاق

 ُربتعُتف «ةيلام ةمارغ يه :لوقي هنإف هللا همحر "يعفاشلل ًافالخ

 .جارخلاو ٍرْشْعلاك "”راصو «تاجوزلا ةقفنك ءنوملا رئاسب
 «"ءالتبالا نعمل ًاقيقحت ؛رايتخالاب الإ ئّدأتت الف «ةدابع اهنأ :انلو

 .لقعلا مدعل ؛امهل رايتخا الو

 .ضرألا ةنؤم هنأل ؛جارخلا فالخب

 .عبات ةدابعلا ئنعمو «ةنؤملا نعم :رشعلا يف بلاغلا اذكو

 .موصلا يف رهشلا ضعب يف هِتقافإ ةلزنمب وهف :ةَّسلا ضعب يف قاف ولو
 .لوحلا رثكأ ٌربتعي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .””يضراعلاو يلصألا نيب قرف الو

 )١( ريبكلا يواحلا 7/1١١".

 نم ناذخؤي «جارخلاو رشعلا بوجوك امهيلع ةاكزلا بوجو راصو يأ (۲)
 ٠١/٤. ةيانبلا .امهلام

 .لقعلا عم نوكي كلذو «يصاعلا نم عيطملا رهظيل يأ (۳)

 .نونجملا يأ (5)

 ينعي «ةياورلا رهاظ ىف «يضراعلا نونجلاو يلصألا نونجلا نيب قرف ال يأ (5)

 :لوحلا نأل ؛ةقافإلا نيح نم لوحلا زار ا ءةنسلا ضعب ىف قافأ اذإ ةاكزلا بجت

 /٠١. 5 ةيانبلا .ناضمر يف امك وعبروا ناتا مر ىف قا اذإف «ةدابعلا ةدم



 ةاكزلا باتك ۱0٩

 .ةاكز بكاكملا يلع سيلو

 .هيلع ةاكز الف : هلامب طیحُب نيد هيلع ناك نمو
 . ًاباصن ْعَلَب اذإ لضافلا كز : هنْيَد نم رثكأ هلام ناك نإو

 تقو نم لوحلا ُربِتعُي :ًانونجم غلب اذإ هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو
 .غلب اذإ يبصلا ةلزنمب «ةقافإلا

0 7 0 + 8 

 ؛هجو لك نم كلامب سيل هنال ؛(ةاكز بتاكملا ىلع سيلو) :لاق

 .هدبع قّيعي نأ لهآ نم نكي مل اذهلو «قّرلا وهو «يفانملا دوجول

 .(هيلع ةاكز الف :هلامب طيحُي ید هيلع ناك نمو) :لاق

 اضن كلم وهو «ببسلا يتحلل نحت : هللا همحر © عفاشلا لاقو

 .مات 1 2

 ةوحتسملا ءاملاك ءامودعم رثعاف «ةيلصألا هتجاحب لوغشم هنأ :انلو
 .ةنهملاو ةلذبلا بايثو «شطعلاب

 ؛(ًاباصن علب اذإ لضافلا ىكز :هنْيَد نم ٌرثكأ هلام ناك نإو) :لاق
 .ةجاحلا نع هغارفل

 ءرذنلا نيد عمي ال ئتح «دابعلا ةهج نم بِلاطم هل نيد :هب دارملاو

 ."ةراقكلاو

 )١( عومجملا .بجت ال ةيفنحلا لثمف :ميدقلا امأو «ديدجلا هلوق يف ٤١/١".

 ) )۲.دابعلا ةهج نم هل بلاطم ال هنأل



 10۷ ةاكزلا باتك

 باودو «لزانملا ثاثأو «ندبلا بايثو « ونكسلا رود يف سیلو

 .ةاكز : لامعتسالا حالسو «ةمدخلا ديبع ديبعو « بوكرلا

 «باصُتلا هب ُصِقََي هنأل ؛"باصتلا ءاقب لاح منام :ةاكزلا نيدو

 .امهيف هللا همحر رفزل ًافالخ

 ءًابلاطم هل نأل ؛هنع يور ام ىلع « “يناثلا يف هللا همحر فسوي يبألو
 يور ۶

 ."”هباوت كالملا نإف «ةراجتلا لاومأ يف هبئانو «مئاوسلا يف مامإلا وهو

 باودو «لزانملا ثاثأو ءندبلا بايثو «ىنكسلا رود یف سیلو) : لاق

 ةجاحلاب ةلوغشم اهنأل ؛(ةاكز :لامعتسالا حالسو «ةمدخلا ديبعو «بوكرلا
 ءاضيأ ماب تسيلو .ةيلصألا

 ةاكز هيلع سيل :نالوح هيلع ٍئضمف «مهرد يتئام فلم لجو :ةتروصو (1)
 ؛ةيناثلا ةنسلا يف اهبوجو نع ًاعنام راص لوألا ةئسلا ٍةاكز بوجو نأل ؛ ةيناثلا ةنسلا

 .ىلوألا ةاكزب باصنلا صاقتنال

 يتئام دافتسا مث «ةاكزلا ءادأ لبق باصنلا كلهتساف «نيتئاملا ئلع لوحلا لاح ولو
 ةاكز بوجو نأل ؛دافتسملا ةاكز هيلع بجت ال :دافتسملا ىلع لوحلا لاحو «مهرد

 ١١18/5. ةيانعلا .ةاكزلا بوجو مََمف «كالهتسالا ببسب هتمذ يف نيد لوألا باصنلا

 يف فلاخي فسوي ابأ نإ يأ «كالهتسالا نيد هيف بجو يذلا لاملا يف يأ ()

 /١8. 5 ةيانبلا .ةاكزلا عنمي ي ةاكزلا ' نيد هدنعف «ةاكزلا نيد يف ال «كالهتسالا نيد

 ةهارك ؛ةئطابلا لاومألا نع ةاكزلا ءادأ مهيلإ ضروف نيح لاومألا بابرأ نإ يأ ()

 اوراصف «عماط لك ْعّمطَم دقنلا نإ ثيح ؛مهلاومأ روتسم راجتلا ىلع ةاَعسلا شيتفت
 .19/ ٤ ةيانبلا .هتفالخ يف هنع هللا يضر نامثع كلذ لعف امك «مامإلا بارت كلذب



 ةاكزلا باتك 10۸

 8 .٠ 5 ت ص هس ت سام سا 0-0

 هكزي مل : ةئيب هب هل تماق مث «َنينس هَدَحَجف نيد رخآ ئلع هل نمو

 . ئضم امل

 .انلق اّمِل ؛نيفرتحملا تالآو "اهلهأل ملعلا بسك :اذه ئلعو

 مل :ةئّيب هب هل تماق مث «نينس هذحجف نيد رخآ ىلع هل نمو) :لاق

 :(ةرضف امل هکر

 لام ا يهو «سانلا دنع قا نأب 4 هب هل تراص :هانعم

 تناك اذإ اهنأل :اهلهأل :هلوقب دّيق امنإ :يزارتألا لاق ١14/5: ةيانبلا يف لاق )١(

 .ةراجتلاب ءامنلا دوجول ؛ةاكزلا اهيف نوكت : عيبلل

 ريغ ديق :اهلهأل :هلوق :- ١١١/7 ةيانعلا يف يتربابلا همالك لقنو  يكاكلا لاقو

 نإو ًاضيأ ةاكزلا اهيف بجت ال :ةراجتلل يه تسيلو ءاهلهأ نم نكي مل ول هنأل ؛ديفم
 هل تناك اذإ هنإف «ةاكزلا فرصم قح يف :لهألا :رّكذ ديفي امنإو «ءامنلا مدعل ؛ترثك

 .ةاكزلا ذخأ هل زوجي :هريغو سيردتلل اهيلإ جاتحم وهو باصنلا غلبت بتك
 اذك .هيلإ ةاكزلا فرص زوجي ال :اهيلإ ًاجاتحم نكي ملو «باصنلا تغلب اذإ امأ

 ها .ةياهنلا يف

 يلع ًاقلعم لاق تيح ٠ نيف نيقلا نأ ريف #7887 قمارلا رخبلا تاع امأ

 جئاوحلا نم وه ام نايب يف مهمالك نأل :ديفم ريغف :هعبَت نمو ةياهنلا بحاص مالك
 ال امك ءٌديفم دييقت وهو ءاهنم تسيل :لهألا ريغل بتكلا نأ كش الو «ةيلصألا

 «قلاخلا ةحنم يف نيدباع نبا هلقن ءرهنلا بحاص نم درو ٌذخأ كانهو «ها .ئفخي
 .رظني كلذ يف مالك هدنعو

 ديقب سيل :اهلهأل :ديق لعج ١٠٠١/7 ريدقلا حتف يف مامهلا نبا نأ نيح يف

 .اذكهو خسنلا ددعو «بتكلا نونف ةيعون يف مهم مالكب لّصف مث «موهفملا ربتعم
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 .هللا امهمحر ””يعفاشلاو رفز فالخ ''”هيفو «راَمّضلا

 قاذا توغ لاو لالا «قبآلاو «دوقفملا لاملا :هتلمُج نيو

 يت اذإ ةزافملا يف نوفدملاو ءرحبلا يف طِقاسلا لاملاو نب هيلع نكت
 .ةرداصُم ناطلسلا هَذَحَأ يذلاو «هّناكم

 .فالخلا اذه ىلع :بوصغملاو لاضلاو قبآلا ببسب رطفلا ٍةقدص ُبوجوو

 لامك «بوجولاب لحم ريغ ديلا تاوقو «قّقحت دق ببسلا نأ :امهل
 .لييسلا نبا

 ."”«راّمضلا لام يف ةاكز ال» : هنع هللا يضر يلع لوق :انلو

 «فرصتلا ئلع ةردقلاب الإ ءامن الو «يمانلا لاملا وه ببسلا نألو

 .هيلع ةردق الو

 ري ع و

 .هبئانب ردقي ليبسلا نباو

 .رامضلا لام يف يأ )١(

 بلاطملا ئنسأ .نينسلا نع ئضم ام جارخإ هلوق نم ديدجلا يف بجيف (۲)

1/. 

 الو ًاعوفرم هدجن مل :ةيادهلا وجّرخم لاق ١4/7: رابخإلاو فيرعتلا يف لاق (۳)
 ۲٤۹/۱. ةياردلا ءافوقوم

 وهو «رامضإلا :نم هلصأو ءهذوع ئجري ال يذلا بئاغلا لاملا يأ :رامّضلاو

 .(رمض) رينملا حابصملا «(رمض) برغملا .ءافخإلاو بييغتلا



 ةاكزلا باتك ۱1۰

 .ةاكزلا اهنع تَّلَطَب : ةمدخلل اهاونو «ةراجتلل ةيراج ئرتشا نمو

 .هيلإ لوصولا سيتل ؛عامجإلاب «باصن :"”تيبلا يف نوفدملاو
 .هللا مهمحر "”خياشملا فالتخا : مك وأ «ضرأ يف نوفدملا يفو

 ناكمإل ؛ةاكزلا ُبجت :رسعم وأ ءيلَم رقم ىلع ُنْيَدلا ناك ولو
 .ليصحتلا ةطساوب وأ ءءادتبا هيلإ لوصولا

 .انلق اّمِل ؛ يضاقلا هب َمِلَع وأ هيب هيلعو «رلحاج ئلع ناك ول اذكو

 ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع باصن وهف :"”سلفم رقم ئلع ناك ولو

 .هدنع حصي ال يضاقلا سيلفت نأل

 .سيلفتلاب هدنع سالفإلا ققحتل ؛بجت ال : هللا همحر دمحم دنعو

 .ءارقفلا بناجل ةياعر ؛ةاكزلا مكح يف هللا همحر ةفينح

 اهنع ْتَلَطَي :ةمدخلل اهاونو «ةراجتلل ةيراج ئرتشا نَمو) :لاق

 .ةراجتلا كرت وهو «لمعلاب ةينلا لاصتال ؛(ةاكزلا

 دعب ملع مث «هّلاكم يسن اذإ زرحلا يف نوفدملا نأل ؛يقافتا :تيبلا :ديقو )١(

 .77/ ةيانبلا .اهوحن وأ رادلا يف وأ تيبلا يف ًانوفدم ناك ءاوس «ةاكزلا هيف بجت :لوحلا

 .77/5 ةيانبلا .ئراخب خياشم يأ )١(

 وهو «ةياورلا اذكه :ماللا ديدشتب :يزارتألا لاق :77/5 ةيانبلا يف لاق (۴)
 3 ٤

 ءءافلا ناكسإب :خسنلا ضعب يفو :يكاكلا لاق ءهسالفإب ئدانو «مكاحلا هسلف يذلا

 .ظفللا فالتخاب نافلتخم مكحلاو ئنعملاو :لاق



 ١5١ ةاكزلا باتك

 يف نوكتف «ءاهَعيبي ئتح ةراجتلل نكت مل : كلذ دعب ةراجتلل اهاون نإو
 .ةاكز اهنمث

 .ةراجتلل ناك : ةراجتلل هاونو ءًائيش ئرتشا نإو

 ءدّوقلا نع حلصلا وأ علخلا وأ حاكنلاب وأ ةيصولاب وأ ةبهلاب هكَلَم ولو
 . هللا همحر فسوي يبأ دنع ةراجتلل ناك : ةراجتلل هاونو «ةقدصلا وأ

 . ةراجتلل ٌريصي ال : هللا همحر دمحم دنعو

 يف نوكتف ءاهيبي تح ةراجتلل نكت مل :كلذ دعب ةراجتلل اهاون نإو)
 اذهلو رَبَتعُت ملف ءْرِجّنَي مل وه ْذِإ «لمعلاب لصتت مل ةينلا نأل ؛(ةاكز اهنمث

 .رفسلاب الإ ًارفاسم ميقملا ٌريصي الو «ةينلا درجمب ًاميقم ٌرفاسملا ٌريصي
 ةينلا لاصتال ؛(ةراجتلل ناك :ةراجتلل هاونو ءًائيش ئرتشا نإو) :لاق

 .لمعلاب

 .هنم لمع ال هنأل ؛ةراجتلا ئونو "هنو اذإ ام يفالخب

 نع حلصلا وأ علخلا وأ حاكنلاب وأ ٍةيصولاب وأ ةبهلاب هكّلم ولو) :لاق
 همحر فسوي ىبأ دنع ةراجتلل ناك :ةراجتلل هاونو ءةقدصلا وأ ءدوقلا

 ۰ .لمعلاب اهنارتقال ؛(هلل

 لمع نراقُت مل اهنأل ؛(ةراجتلل "”ريصي ال :هللا همحر دمحم دنعو)
 .هسكع ىلع فالتخالا :ليقو «ةراجتلا

 .ثرو :خسُن يفو «ءيشلا اذه ثرو يأ )١(

 .هكلم يذلا ءيشلا اذه يأ (۲)



 ةاكزلا باتك ۲

 و

 رادقم لعل ةنراقم وأ «ءءادألل ةنراقم ةينب الإ ةاكزلا ءادأ زوجي الو

 . بجاولا

GSًاناسحتسا ؛هنع اهضرف طقس : ةاكزلا . 

 . هللا همحر محم دنع ئّدؤملا ةاكز طقس : باصنلا ضعب ئدأ ولو

 طقس ال : هللا همحر فسوي ىبأ دنعو

 لزعل را وأ «ءادألل ٍةنراقم و ةينب الإ ةاكزلا اذا زوجي الو) :لاق

 لصألاو هيلا : :اهطرش نم ناکف :ةدابع ةاكزلا نل جاوا رادقم

 ؛لزعلا ةلاح اهدوجوب ىفتكاف «قرفتي عفدلا 9 الإ E اف

 ؟هنع اهضرف طف :ةاكزلا يوني ال هلام عيمجب قدصت نمو) :لاق

 ىلإ ةا الف « هيف ا ت ناكف «هنم ءزج بجاولا نأل نانا

 .نييعتلا

 ةر وسل ا ولا ةو طقم تالا فب ىدا لولا

 .لكلا يف مئاش بجاولا نأل ؛(هللا

 ؛نيعتم ريغ ضعبلا نأل ؛(طقست ال : هللا همحر فسوي يبأ دنعو)

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «لوألا فالخب «بجاولل ًالَحَم يقابلا نوكل
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 ۳ مئاوسلا ةقدص باب

 مئاوسلا ةقدص باب

 لبإلا يف لصف
 تغلب اذإف «ةقدص : ةمئاسلا لبإلا نم وذ سْمَح ني لقأ يف سيل

 . عست ىلإ «ًةاش اهيفف : لوحلا اهل لاحو .«ةمئاس اسم

 .ةرشع عبرأ ىلإ «ناتاش اهيفف : ًارشُع تناك اذإف

 .ةرشع مست ىلإ وايش ثالث اهيفف : ةرشع سمخ تناك اذإف

 . نيرشعو عبرأ ىلإ وايش عبرأ اهيفف : نيرشع تناك اذإف

 يف َتَنَمَط يتلا يهو ءٍِضاَخَم تنب اهيفف : نيرشعو ًاسمخ ْتَمَلَب اذإف
 . نيئالثو سمخ ىلإ «ةيناثلا ةنسلا

 مئاوسلا ةقدص باب

5 

 لبإلا يف لصف

 اذإف ةد د ةقئاسلا لبولا نم وذ سمخ نم لقأ يف سيل) :لاق

 ست ىلإ EE لا ايبلع اخو :ةمئاس انهم ثعلب

 .ةرشع عبرأ ىلإ «ناتاش اهيفف :ًارشع تناك اذإف

 .ةرشع عست ىلإ ایش ثالث اهيفف :ةرشع سمخ تناك اذإف

 .نيرشعو عبرأ ىلإ وايش عبرأ اهيفف : :نيرشع تناك اذإف

 ىف تعط ىتلا ىهو ءضاَخََم ثنب اهيفف : نيرشعو ًاسمخ ْتَعَلَب اذإف

 .نيثالثو سمخ ىلإ «ةيناثلا ةنسلا



 لبإلا يف لصف 3-5

 «ةثلاثلا يف َتّنَعَّط يتلا يهو ءَنوُبَل تنب اهيفف : نيثالثو ًاتس تناك اذإف

 .نيعبرأو سمخ ئلإ

 «ةعبارلا يف ْتَنَعَط يتلا يهو ّةَفِح اهيفف : نيعبرأو ًاتس تناك اذإف

 . نيتس ئلإ

 ءةسماخلا يف تَنَعَط يتلا يهو ةَعَذَج اهيفف : نيتسو ئدحإ تناك اذإف

 . نيعبسو سمخ ىلإ

 . نيعست ىلإ ءَنوُبَل انتب اهيفف : نيعبسو ًاتس تناك اذإف

 . نيرشعو ةثام ىلإ ءَناَتَقِح اهيفف : نيعستو ئدحإ تناك اذإف

 «ةثلاثلا يف تعط يتلا يهو ءَنوُبَل تنب اهيفف :نيثالثو ًاتس تناك اذإف

 .نيعبرأو سمخ ىلإ

 ىلإ «ةعبارلا يف ْتَنَعَط يتلا يهو ةقِح اهيفف :نيعبرأو ًاتس تناك اذإف

 يف َتَنَعَط يتلا يهو «ةعَدج اهيفف :نيتسو ئدحإ تناك اذإف

 .نيعبسو سمخ ىلإ ‹ةسماخلا

 .نيعست ىلإ ءْنوُبَل اتنب اهيفف :نيعبسو ًاتس تناك اذإف

 .(نيرشعو ئام ىلإ «ناتقح اهيفف :نيعستو ئدحإ تناك اذإف
 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نم '”تاقدصلا بيك َتَرَهَتْشا اذهب

 )١( يراخبلا حيحص )١504(« ةيارلا بصن رظنيو ۲/٠٠٠.



 110 لبإلا يف لصف

ٍ 5 0 
 . ةضيرفلا فئأتسُت : نيرشعو ٍةئام ىلع تداز اذإ مث

 5 ١ هر 8 5 ا
 ىفو «ناتاش : رشعلا ىفو ‹ نيتقحلا عم ةاش : سمخلا ىف نوكتف

 8 5 8 و 0 -

 . ايش عبرأ : نيرشع يفو هاش ثالث : ةرشع سمخ

 اهيف نوكتف : نيسمخو ةئام ىلإ «ضاخم تنب : نيرشعو سمخ يفو 2 0 2 ع ادام ۲ 4 .٠

 E 5 ١ و

 .قاقح ثالث
۶ 

êكك. 2  dae tn Slف ه داش هلأ  
 «قاقح ثالث عم ةاش : سمخلا يف نوكتف ءادبأ ةضيرفلا فئاتست مث

 2 2 ١

 و 4 ا e 5 ت 53 5-6 1 4َ 3

 عبرأ : نيرشع يفو وايش ثالث : ةرشع سمخ يفو .ناتاش : رشعلا يفو

 و 5 ا 5 وك 0 1 2 ت

 تنب : نيثالثو تس يشو « ضاخم تنب ٠ نيرشعو ج يفو ءهايش

 وو

 .نوبل

 .ةضيرفلا فئات :نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإ مث) :لاق
 .نيتقجلا عم ةاش :سمخلا يف نوكتف 22 ع و

 .ِوايش عبرأ :نيرشع يفو

 اهيف نوكتف :نيسمخو ٍئام ىلإ «ٍضاَحَم تنب :نيرشعو سمخ يفو
 .قاقح ثالث

 .قاقح ثالث ع ذاك :سُمخلا يف نوكتف دبا ةا فئاتس مث

 عبرأ :نيرشع يفو وايش ثالث :ةرشع سمح يفو «ناتاش :رشعلا يفو
 .نوبل تنب :نيثالثو تس يفو «ٍضاَخَم تنب :نيرشعو سمخ يفو «هايش
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 . نيتئام ئلإ «قاَقِح عبرأ اهيفف : نيعستو ًاتسو ةئام تغلب اذإف
 ةئاملا دعب يتلا ّنيسمخلا يف ْفئأتسُت امك ًادبأ ةضيرفلا فئأتسُ مث

 . نيسمخلاو

 نيتئام ىلإ «قاقِح عبرأ اهيفف :نيعستو ًاتسو ةئام تغلب اذإف
 ةئاملا دعب يتلا نيسمخلا يف ُفئاتسُت امك ًادبأ ةضيرفلا فتات مث

 .اندنع اذهو «(نيسمخلاو

 :ةدحاو نيرشعو ٍةئام ىلع تداز اذإ :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .نوبل اتنبو ةَّقِح اهيفف :نيثالثو ةئام تراص اذإف «نوبل تائب ثالث اهيفف

 لك يف بجتف تالا رتانيعبرألا یلع تاشلا 1 مث

 .ةقح :نيسمخ لك يفو «نوبل تنب :نيعبرأ
 ٍةئام ىلع لبإلا تداز اذإ» :بّتك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور اَمِل

 ."”«نوبل تنب :نيعبرأ لك يفو ٌةَقَح :نيسمخ لك يفف :نيرشعو
 .اهنود ام ٍدوع طرَش ريغ نم

 نب ورمع باتك يف «كلذ رخآ يف بك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :انلو

 “اش :ٍدوذ سمخ لك يفف : كلذ نم لقأ ناك امف» : د

 .ةدايزلاب لمعتف

 )١( رايخألا ةيافك ١/57 ".

 )١505(. يراخبلا حيحص (۲)

 ةياردلا «077171) راثآلا يناعم حرش ء(١١٠) ۱۲۸ص دواد يبأل ليسارملا (۳)

 ۲٠/۲. رابخإلاو فيرعتلا 6“ ١



 ۷ لبإلا يف لصف

 ۶ و س و هو
 . ءاوس : بارعلاو تخبلاو

 قلطم نأل ؛ ةاكزلا بوجو ىف «(ءاوس :بارعلاو او :لاق

 17 1 1 و
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ءامهلوانتي :مسالا

FR FF FR 3 ¢ 

 )١( ةيانبلا .يمجعلاو يبرعلا نم دّلوُي يذلا وهو :يتخُب :عمج ٤/٠۹.



 رقبلا يف لصف ۱۸

 رقبلا يف لصف
 . ةقدص ةمئاسلا رقبلا نم َنيئالث نم َلقأ يف سيل

 دعي وأ عيب اهيفف : لوحلا اهيلع لاحو «ةمئاس َنيثالث تناك اذإف
 . ةيناثلا يف تعط يتلا يهو

 .ةثلاثلا يف تَنَعَط يتلا يهو ةَنِسُم وأ نسم : َنيعبرأ يفو

 دنع َنيتس ىلإ كلذ رذقب ةدايزلا يف بجو : نيعبرأ ىلع تداز اذإف

 . هللا همحر ةفينح ىبأ

 رقبلا يف لصف
 .ةقدص ةمئاسلا رقبلا نم َنيئالث نم لقأ يف سيل) :لاق

 ةعْيبَت وأ يبت اهيفف :لوحلا اهيلع لاحو «ةمئاس َنيثالث تناك اذإف
 .ةيناثلا يف تّنَعَط يتلا يهو

 .(ةثلاثلا يف تّنَعَط يتلا يهو سم وأ نسم :نيعبرأ يفو

 .هنع هللا يضر ًاذاعم مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر َرَمأ اذهب

 نيتس ىلإ كلذ ردقب ةدايزلا يف بجو :نيعبرأ ىلع تداز اذإف) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 ءهنسحو «(1۲۳) يذمرتلا ننس )١51/5(« دواد ىبأ ننس «(7؟5) أطوملا )١(

 ديهمتلا يف ربلا دبع نباو «(5885) نابح نبا هححصو «حصأ لسرملا نإ :لاقو

 761١/5١. ةياردلا رظني 2/7



 ۱۹ رقبلا يف لصف

 رشع فصن : نيتنثلا يفو «ةّئسم رشع عبر :ةدئازلا ةدحاولا يفف هاو
 3 1 5 و 0 و 2

 . ةّئسم رشع عابرأ ةثالث : ةثالثلا يفو ‹ ةّئسم
 مو ف :

 غلبت تح ءيش ةدايزلا يف بجي ال هنأ : هنع هللا همحر ْنسحلا ئورو
 cA 03 و و وو a و 4 0 +

 . عببت ثلث وأ .ٍةنسم عبرو ةنسم اهيف مث 2« نيسمح

 رشع فصن :'''نيتنثلا يفو ءةّنسم رشع عبر :ةدئازلا ةدحاولا يفف )1١ .٠ هد 1 5 ٠ و هع وع
 .(ةّئسُم رشع عابرأ ةثالث :" ةئالثلا يفو «ةّنسُم 5 ° 2 7( نا نك

 7 2 ليزك خا 214 04 4 8

 الو «سايقلا فالخب ءاّصن تبث وفعلا نأل ؛«"'”لصألا» ةياور هذهو

 .انه اه صن
E E (٤ ۱ ۰ 

 ءیس ةدايزلا ىف بجي ال هن :هنع هللا همحر نسحلا ئورو) :لاق

 ١ هي ا نو عرس و ا
 .(عيبت ثلث و .ةلسم عبرو ةنسم اهيف مث «نيسمخ غلبت ىتح

 ,"صقو :”نْيَدَقَع لك نيب نوكي نأ ىلع باصنلا اذه ئنبم نأل ايل هور * : 3
(A (VW : 

 1 بجاو : قع لك يفو

 .نيتنثالا :خسُت يفو )١(

 .ثالثلا يفو :خسُت يفو (۲)

 .۷۷/۲ هللا همحر دمحم مامولل ()

 .(٤٠۲ت) يؤلؤللا دايز نب نسحلا يأ (5)

 .تارشعلا يف يأ :نيدقع :ةملك ئلع بتك ها/18 ةخسن يفو «نيتضيرف يأ )٥(

 ءاهقفلا نيب فالخ كانهو ءةمئاسلا يف نيتضيرفلا نيب ام وه :صقولا (0)
 .517/5 ةيانبلا .اهحتفو فاقلا نيكست يف نييوغللاو

 .نيدقع : خس يفو )۷(

 .نيتسلا دعبو «نيعبرألا لبق امك ءوفع ريغ يأ (۸)



 رقبلا يف لضف ۱۷۰

 غلبت ئتح ةدايزلا يف ءيش ال : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 . نيتس

 يفو «ٌعيبتو سم : نيعبس يفو «ناتعيبت وأ ناعيبت : نيتسلا يف مث
 . سمو ناعيبت : ةثاملا يفو «ةَعبْنأ ةثالث : نيعست يفو ءَناتّئِسُم : نينامث

 نسم نمو ءةّنسم ىلإ عببت نم رشَع لك يف ضرفلا ٌرّيغتي اذه ئلعو
 . عيبت ىلإ

 غلبت تح ةدايزلا يف ءيش ال : هللا امهمحر دمحمو تسون وا لاقو)
 3 7 5 ل

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور وهو «(نيتس
ORS 8 4 75  

E EEمل ل ا ل  

 Di ٠ ١ د
 .نيتس ىلإ نيعبرأ نيب امب هورسفو «' ”«ائيش رقبلا

 .راغصلا :اهنم دارملا نإ :ليق دق :انلق
 .عيبتو ةّنسم :نيعبس يفو «ناتعيبت وأ ناعيبت :نيتسلا يف مث) :لاق و 5-9

 مل ع 03

 .ةعبْتأ ةثالث :نيعست يفو «نانتسُم :نينامث يفو

 .ةّئسُمو ناعيبت :ةئاملا يفو
 يمص م

 نمو «ٍةتسم ىلإ عيبت نم "رشع لك يف ' يا
 عيبت ىلإ َةَنسَم

 دمحأ دئسم «(5874) رازبلا دنسم «(۱۹۳۹) 9194/7 ینطقرادلا ننس )١(

 ٠٠۲/١. ةياردلا ۲۹/۲ رابخإلاو فيرعتلا ظنت »)*۸)

 .ةضيرفلا : خست يفو (1)

 .ةرشع :خسُت يفو (۳)



 ۱۷۱ رقبلا يف لصف

 .ءاوس :رقبلاو سيماوجلاو

 «ةعيبت وأ عيبت :رقبلا نم نيثالث لك يف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ص 1 05 1 ۰ 5 وج
: 0( 
 . © ةنسم وأ نسم :نيعبرأ لك يفو

 "وه ْذإ ءامهّلو انتي رقبلا مسا نأل ؛(ءاوس :ٌرقبلاو سيماوجلاو) :لاق

 كلذلف ءهتلقل ؟””انرايد يف هيلإ قبتست ال سانلا “ماهو نأ الإ ءهنم عون
Oو 500 #0 7  

 .ملعأ ئلاعت هللاو ءرقب محل لكأي ال :هنيمي يف هب ثنحي ال

 انك ¢ ¢ اي

 .طقف اذكه .ةّنسم :خسُت يفو )١(

 .هنع هللا يضر ذاعم ثيدح يف ةيضاملا ةحفصلا يف مدقت (1)

 .رقبلا نم عون سوماجلا يأ (۳)

 نم بلقلا يف عقي ام :مهّولاو ءهدّلَخخ يف َعقو يأ :بّرَض :باب نم :مَهَو (5)
 يف مهو :لاقي ءطِلَغ يأ :سبْأ :باب نم :مهَو :امأو «ماهوأ :هعمج ءرطاخلا
 ۳۷٤/۲. برغملا .لوألا :دارملاو ءمّهّولا :هنم ردصملاو «طلغ يأ :باسحلا

 .40/ 4 ةيانبلا .هللا همحر فلؤملا مامإلا لب «نانيِغَرَم ميلقإ يأ (5)



5 1 ٠ 

 معلا ين لعن
 .ةقدص ةمئاسلا مّنَعلا نم َنيعبرأ نم لقأ يف سيل

 ةئام ىلإ ءةاش اهيفف : لؤحلا اهيلع لاحو ءةمئاس َنيعبرأ تناك اذإف
 .نيرشعو

 نيتئام ىلإ «ناتاش اهيفف : ةدحاو تداز اذإف .

 ل : اهيفف : ةدحاو تداز اذإف

 د عبرأ : اهيفف : ٍةئامعبرأ ْتَعَلَب اذإف

 .ةاش : ٍةاش ئام لك يف مث ن 2

3 
 وایرش

 و

 ةقام لإ قانشا اهتقف 0 اهيلع ا «ةمئاس ا تناك اذإف
»* 

 .نيرسعو

 نيتتام اولإ «ناتاش اهيفف :©"”ةدحاو تداز اذإف

 ايش ثالث :اهيفف :ةدحاو تداز اذإف

 .ءاّيِش عبرأ :اهيفف :ةئامعبرأ ْتَعَلَب اذإف
 .(ةاش :ةاش ةئام لك يف مث

 .ريدقتلا بسحب : تلق :ةدحاو :بصنلاب ئرخأ خسن د يف ت 5 ضو )١(



 ۱۷۳ مّنَعلا يف لصف

 و < عع

 . ءاوس :ٌرعملاو ‹«ناضلاو

 .نأضلا نم عذجلا ذخؤي الو ءاهتاكز يف ينثلا ذخؤيو ا قش "يع
 ت ر ى يت 2

 .اهرثكأ هيلع تأ ام : عذجلاو «ةس هل تمت ام : اهنم ينثلاو
 ےس ور 5 5 4

 .عذجلا ُلَخّوَي هنأ هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 1 و رر 4

 يفو «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باتك يف نايبلا درو اذكه

 ."'هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ باتك

 .عامجإلا دقعنا هيلعو
 0 2 4 ئ وم < و

 «لكلل ةلماش :منغلا :ةظفل نأل ؛( ءاوس :ٌزعملاو «نأضلاو) :لاق
 رص رس و

 .هب درو صنلاو
 ع ر ر

 ."”نأضلا نم عذجلا ذحؤي الو ءاهتاكز يف ينثلا ذحخؤيو) :لاق
 ر ر 8 و

 .اهرثكأ هيلع ئتأ ام :عّذجلاو «ةَتس هل تمت ام :اهنم ينثلاو
 مما عر ع 1

 هلوقل ؛(عذجلا ذخؤُي هنأ) :امهلوق وهو ؛(هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .ىشلاو «عّذجلا :انقح امنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع
 3 و 1 و 5 2

 .ةاكزلا اذكف «ةيحضألا هب ئّدأتت هنألو

 )١( ةياردلا .لبإلا ةاكز رخآ مزح نب ورمع ثيدح يف مدقت اميف يأ ١/٠٠۳.

 )١15054(. يراخبلا حيحص (؟)

 .ةيادهلا تاعبط يف كلذكو :ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يف الإ :ةدايز خست يفو (۳)

 .راركتلا لصحي ال يك ؛انه اهتبثأ مل اذلو «ليلق دعب اهركذيس فّلؤملا نكلو :تلق

 161/١. ةياردلا «(5 575) يئاسنلا ننس «هنع تكسو «(۲۷۹۹) دواد يبأ ننس (5)



 مّنَعلا يف لصف 1١7

 . ثانإلاو ٌروكذلا منغلا ةاكز يف ُدَحْوُيو

 الد :اعوفرفو ل اوفو هنع هللا يضر يلع ثيدح : 7 هاظلا هجو

 ."«ادعاصف ٌىنْدلا الإ ةاكزلا ىف خؤي
 و 21 ت

 اهيف ٌروجي ال اذهلو ءراغصلا نم ””ذهو ءطّسولا وه بجاولا نألو
 o7 ع.
 .زعملا نم عذجلا

 و :هب ةيحضتلا ٌزاوجو

 .لبولا نم ةعذجلا :' يور امب دارملاو همم نى ا( عا

 :ةاشلا مسا نأل ؛(ثانإلاو ٌروكذلا منغلا ةاكز يف ٌدَحْوُيو) :لاق 0 و 5-5 ٠ و

 هللاو .”«ةاش :ةاش نيعبرأ يف» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ءامهُمِظنني

 .ملعأ ئلاعت

 6 د د6 د

 )١( ةيانبلا .ةياورلا رهاظ يأ 5 /6٠.

 يف لاقو «هدجن مل :ةيادهلا وجّرخم لاق :737/7 رابخإلاو فيرعتلا يف لاق (۲)

 نبا مالك نم ثيدحلا بيرغ يف يبرحلا ميهاربإ هدروأو ءهدجأ مل 105/١: ةياردلا

 .امهنع هللا يضر رمع

 .عذجلا يأ (۳)

 .«ينثلاو عذجلا انقح امنإ» :ثيدح يأ )٤(

 .مدقتو )١801(« هجام نبا ننس )۱٥۷۲(« دواد يبأ ننس (6)



 ۷٥ لّيَخلا يف لصف

 0. ت 0

 ليخلا يف لصف

 ءاش نإ : رايخلاب اهبحاصف : ًاثانإو ًاروكذ ءةمئاس ليخلا تناك اذإ
 2 ا 590 ۶ 24 1

 مهرد يتئام لك نع ئطعأو ءاهّموق ءاش نإو ءارانيد سرف لك نع ئطعأ

 . ليخلا يف ةاكز ال :الاقو «مهارد ةسمخ

 6 ع 3

 ليخلا يف لصف

 ءاش نإ :رايخلاب اهّبحاصف :ًاثانإو ًاروكذ «ةمئاس ليخلا تناك اذإ) :لاق
 و 1 ١ 2-2 50 ۶ ر 5 ١

 ٍمهرد يتئام لك نع ئطعأو ءاهموق ءاش نإو «ارانید ٍسرف لك نع ئطعأ

 .(مهارد ةسمخ

 هللا هر فز لزق وهو هادم ر ةه نا ةع اهو

 ىلع سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ليخلا يف ةاكز ال :الاقو)

 او يف الو «هرلبع يف ملسملا

 وأ اد :ةمئاس سرف لك یف :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هلو

 3 ةفز 2
 : «مهارد ةرشع

 )١( يراخبلا حيحص )١5571(« ملسم حيحص )۹۸۲(.

 ٠٠/۳ ينطقرادلا ننس يف :ٌرانيد سرف لك يف ةمئاسلا ليخلا يف :ظفلب (؟)

 هدانسإو «(0174194) يقهيبلا ننس ء(١٠٠۷) يناربطلل طسوألا مجعملا ء(۱۹٠۲)

 .7 61/7 ةيارلا بصن رظنيو 7/7 رابخإلاو فيرعتلا يف امك ءادج فيعض



 لّيَخلا يف لصف ۱۷٦

 ن 4 0

 يف اذكو «هنع هللا يضر ةفينح يبأ دنع ةاكز ةدرفنم اهروكذ يف سيلو

 .ةياور ىف تادرفنملا ثانإلا

 .رّيوحلاو لاّعبلا ىف ءىش الو

 يضر تباث نب ديز نع لوقنملا وهو «يزاغلا سرف :هاّيور ام او

 .هنع هللا

 ."”هنع هللا يضر رمع نع ٌروثأم :ميوقتلاو رانيدلا نيب ٌرييختلاو

 ؛(هنع هللا يضر ةفينح يبأ دنع ةاكز ةدرفنم اشرد يف سيلو) :لاق

 ّ .لسانتت ال اهنأل

 .(ةياور يف تادرفنملا ثانإلا يف اذكو)

 فالخب «راعتسملا لحفلاب لسانتت اهنأل ؛اهيف بوجولا :"”هنعو
 / .روكذلا

 .ًاضيأ ةدرفنملا روكذلا يف بجت اهنأ :“هنع

 مل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(رّيمَحلاو لاّغبلا يف ءيش الو) :لاق

 يف امنإو «هدجن مل :ةيادهلا وجرخم لاق ۳٦/١: رابخإلاو فيرعتلا يف لاق )١(

 .امهنع هللا يضر سابع نبا نع (۱۸۷۸) هيوجنز نبال لاومألا

 .هدجأ مل 500/١: ةياردلا يف لاق (۲)

 .نيتياورلا نيب ٥۸/٩ ةيانبلا يف حجري ملو لا همحر ةفينح يبأ نع يأ (۳)

 .ةثلاث ةياور يف هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا نع يأ (5)



 ۱۷۷ لْيَحلا ىف لصف

 .ةراجتلل نوكت نأ الإ

 اعا تبثت ٌريداقملاو ««ءيش امهيف يلع ل

 لاومأ رئاسك «ةيلاملاب قّلعتت ٍنئنيح ةاكزلا نأل ؛(ةراجتلل نوكت نأ الإ)

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ةراجتلا

 انف FF يا

 ركذ امهيف سيل نكلو .(«480) ملسم حيحص «(۲۳۷۱) يراخبلا حيحص )۱(

 ٤ /٥۸. ةيانبلا رظنيو «لاغبلا



 لصف ۱۷۸

 لصف

 ةفينح يبأ دنع دق ةقدص ليجاجعلاو «نالّمحلاو «نالصفلا يف سیلو

 . هللا همحر دمحم لوق وهو ٌرابك اهعم نوكي نأ الإ هللا همحر

 لصف

 معلا راَغص ةاكز يف

 ئرخأ لئاسمو «ةاكزلا يف ٍةميقلا عْفَدو

 يب ندع قد ليجاجعلاو والا «نالصفلا يف سيلو) :لاق

 لون وسو ءهلارقآ رخ اذهو «('"”رابك اهعم نوكي نأ الإ «هللا همحر ةفيئح

0 

 رفز لوق وهو أ 3 نالا يف ابجي ام اهيف بجي :ًالوأ ألقي تاکو

 لوق وهو «“"اهنم ةدحاو اهيف :لاقو (مجَر مث «هللا امهمحر “كلامو

 يفو 2118ص يدتبملا ةيادب يف تبثم :رابك اهعم نوكي نأ الإ :هلوق )١(
 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط

 .هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا يأ (۲)

 ٠٠/٤. ةيانبلا .ةينثلاو «عذجلا نم ُنّسلا تاذ يهو ةّنِسُم :عمج (۳)

 ) )5يفاكلا ١/17.

 .هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا يأ )٥(

 .ثلاثلا هلوق اذهو ()



 .٠ .6.06 .٠ واو و اه و هو هاهو و واو هو هده هو وأو هو هه هاو او د« ىو وو هاو واو ¢ ¢ هاه هه

 .هللا امهمحر ''"يعفاشلاو فسوي يبأ

 راغصلا مظتني ””باطخلا يف روكذملا "مسالا نأ :لوألا هلوق هو

 .رابكلاو

 ّدحاو ليزاهملا يف بجي امك «نّيبناجلا نم رظنلا قيقحت :يناثلا هْجَوو
 و

 ام ُباجيإ عنتما اذإف ؛سايقلا اهلخدي ال ٌريداقملا نأ :ريخألا ُهْجَوو

 .ًالصأ عنتما :عرشلا هب درو

 ءان امانا فال ا لكلا لج ناحل نم خاو اه ناك ا

 .راغصلا نم ةدحاو ءادأب ٍةدهعلا نع جرخي ال ئتح «ةاكزلا ٍةيدأت نود

 دنع لكلا نع ةاكزلا تطقس :لوحلا نالوح اب اا كلم ول دع

 .تاف دقو ءْناَسَملاب قَلعتي بوجولا نأل ؛هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ

 نم نيعبرألا نود اميف بجت ال :هللا همحر فسوي يبأ دنع مث

 .ءيش ليجاجَعلا نم نيثالثلا نود اميفو «نالمحلا

 )١( جاتحملا ينغم .ديدجلا هبهذم يف ١/71/7.

 .لبإلاو رقبلاو ةاشلا مسا يأ (۲)

 .«ةاش ةمئاسلا لبإلا نم سمخ يف» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق ينعي (۳)

 .ينغلاو ريقفلا :نيبناجلل رظنلا قيقحت وه :هبشلا هجو (5)



 و

 لصف ۸۰

 ت ياكم و 000 8-00 8 0 ےس ےس ت

 درو ءاهنم ئلعأ قدصملا ذخأ : جوت ملف «نيم هيلع ّبَجَو نمو

 .لضفلا ذخأو ءاهتود َدَخَأ وأ «لضفلا

 .دحاو نالصفلا نم نيرشعو سمخ يف ُبجيو

 .بجاولا منكي ناسم تناك ول ًاغَلْبَم خابت اوتح ءيش بجي ال مث

 .بجاولا ثي َناَسَم تناك ول ًاغّلبم غلبت تح ءيش بجي ال مث

 وبا ور يف" نيرفعو سخ نود اميف بجي الو

 «ليصف اسمخ :رشعلا يفو «ليصف سمح :سمخلا يف بجي هنأ :هنعو

 ْ ۰ .رابتعالا اذه ىلع

 واش ٍةميق ىلإو ءسّمَخلا يف ليصف سمح ٍةميق ىلإ ٌرظنُي هنأ :هنعو
 000 .امهّلقأ ٌبجيف «رطسو

 اذه ىلع ء«ٍليصف يسمخ ةميق ئلإو «نيتاش ةميق ىلإ رشعلا يفو
 .رابتعالا

 ءاهنم ئلعأ قدصملا دخ :دجوت ملف ءس هيلع بجو نّمو) :لاق
 .(لضفلا ذخأو ءاهتود ذخأ وأ «ءلضقلا درو

 ام ىلع ءاندنع ٌرئاج ةاكزلا باب يف ةميقلا َدْخأ نأ ئلع نبي اذهو

 َبِلاطُيو ءَدُخآي ال نأ هل :لوألا هجولا يف نأ الإ «ئلاعت هللا ءاش نإ هركذن

 ربجي :يناثلا هجولا يفو ءوجو نم ءارش هنأل ؛هتميقب وأ «بجاولا نع
 .ةميقلاب ءاطعإ وه لب «هيف عيب ال هنأل ؛ يعاسلا



 ى

 ۸۱ لصف

 :ةاكرلا باب يف مقل مف وجو
 ق ةفولعلاو «لماوحلاو «لماوعلا يف سيلو

 .اندنع (ةاكزلا باب يف مّيَقلا عفد زوجيو) :لاق

 .رذنلاو ءرشحلاو ءرطفلا ةقدصو «ةرافكلا يف اذكو

 يف امك «صوصتملل ًاعاَبَتا ؛زوجي ال :هللا همحر ''”يعفاشلا لاقو

 لاو ايالا

 نوكيف «هيلإ دوعوملا قزرلل لاصيإ :ريقفلا ئلإ ءادألاب َرمألا نأ :انلو
 : .ةيزجلاك راصف «”"ةاشلا ديقل ًالاطبإ

 .لقعُت ال "يهو «مدلا ةقارإ :اهيف ًةبرقلا نأل ؛ايادهلا فالخب

 .لوقعم وهو «جاتحملا ٍةَلَح دس :هيف عّرانتملا يف ةبرقلا ةجوو
 .(ةقدص ةفولعلاو «لواوحلاو «لياوعلا يف سيلو) :لاق

 . صوصنلا ٌرهاوظ :هل هللا همحر كلامل ًافالخ

 «لياوَعلاو ءلماوَحلا يف سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 )١( جاتحملا ينغم ١//501.
 .هيلع صوصنملا (۲)
 .ةقارإلا يأ (۳)

 .47ص نيقلتلا (5)

 :ةاش نيعبرأ يف» :ثيدحو 4 ةَقَدَص موما نم ْذُحل :ٰىلاعت هلوق ىلإ ريشي )٥(

 .(طوطخم) يشرقلل ةيادهلا ثيداحأ ةفرعمب ةيانعلا .فصوب دييقت ريغ نم «ةاش



 ئ

 لصف ۸۲

 اهفَلَع ول تح «لوحلا رثكأ يف يعّرلاب يفتكت يتلا يه : ةمئاسلا مث

 . ةفولع تناك : رثكأ وأ لوحلا فصن

 .طّسولا ذخأيو «هتلادر الو «لاملا ٌرايخ قدصملا ذخأي الو

 î دص “ةريثملا رقبلا يف الو

 «ةراجتلل ٌدادعإلا وأ «ةماسإلا :هليلدو «يمانلا لاملا وه ببسلا نألو

 .دجوي ملو

 رغم ءاينلا ديف «ةنؤملا مكارتت  ةفوُلَعلا يف نألو

 ول ئتح «لؤحلا رثكأ يف يعّرلاب يفتكت يتلا يه :ةمئاسلا مث) :لاق

 .رثكألل عبات ليلقلا نأل ؛(ةفوُلَع تناك :رثكأ وأ لوحلا فصن اهَّمَلَع

 سولا ذخأيو «هتلاذر الو «لاملا َرايخ قدصملا ذخأي الو) :لاق

 يأ  سانلا لاومأ " ”تارَْزَح نم اوذخأت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .اهطاسوأ يأ 2 2 ”«مهلاومأ يشاوح نم اوذخو .- اهمئارك

 نع ةفينح ىبأ دنسم ىف ةحلط هجرخأ :۳۸/۲ رابخإلاو فيرعتلا ىف لاق (۲)

 يلع نع افوقوم لصألا يف نسحلا نب دمحم هجرخأو ءاعوفرم هنع هللا يضر يلع

 .هنع هللا ىضر

 .لاومألا مئارك :ب فلؤملا اهرّسفو «لجرلا لام رايخ يأ «ةرزَح :عمج (۳)

 1/١/5. ةيانبلا

 يبا نبا يف يف هيلع هللا لص لاق ةبيش ىبأ نبا ىفو «هدجأ مل 105/١: ةياردلا ىف لاق (5)



 ئ

 ۱۸۳ لصف

 «هيلإ هَّمَّض : هسنج نم لوحلا ءانثأ ىف دافتساف .باصن هل ناك نمو
e2 >7 >5  

 . هب هاكزو
 و

 0 «باصنلا ىف هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع ةاكزلاو

 ,نيماعتلا نم ارطت هيفانألو

 هّمض :هسنج نم لوحلا ءانثأ يف دافتساف «باصن هل ناك نّمو) :لاق

 اا ا
 «كلملا قح يف لصأ "هنأل ؛ مضي ال :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 ."”هتفيظو يف اذكف

 كلمب تكلم ىتح «كلملا يف ةعبات اهنأل ؛حابرألاو ٍدالوألا فالخب
 .لصألا

 رسعتي “دنع نأل ؛ حابرألاو دالوألا يف ةلعلا يه ةسناجملا نأ :انلو

 .ريسيتلل الإ لوحلا طش امو «دافتسم لكل لوحلا ٌرابتعا سعف «زييمتلا

 «باصنلا يف هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةاكزلاو) :لاق

 ءاركبلاو فراشلا تخ ءائيش سانلا سفنأ تارّرَح نم ذخأت ال» :هقدصمل ملسو
 )77١١(. يقهيبلا ننس ١177 ص ليسارملا يف دواد وبأ هجرخأو

 .ةيفنحلل ًاقفاوم ءمضلا وهو «سكعلا ديفُي ام ۳۹٤/١ جاتحملا ينغم يف لب )١(

 .دافتسملا يأ (۲)

 .ةاكزلا بوجو يهو (۳)

 .ةسناجملا دنع يأ )٤(



 لصف ۸٤

 IS 0 ٠ 2 . ت 5
 .امهيف : هللا امهمحر رفزو دمحم لاقو .وفعلا نود

 .(امهيف :هللا امهمحر ٌرفزو دمحم لاقو وفعلا نود

 ةفينح يبأ دنع بجاولا لك يقب :باصنلا يقبو وفعلا كله ول ئتح

 0 4 5 0 و

 .هردقب طقسي :هللا امهمحر رفزو دمحم دنعو

 ءلاملا ةمعنل اركش ْتَبَجَو ةاكزلا نأ :هللا امهمحر َرفزو دمحمل

 .ةمعن لكلاو
 و 4

 يف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبألو
 ٤۹ ر س و 3 هم

 ."'«أرشَع غلبت ئتح ءيش ةدايزلا يف سيلو «ةاش :ةمئاسلا لبإلا نم سْمَح

 ْعَبَت وفعلا نأل ؛وفعلا نع بوجولا ئفّتو «باصن لك يف لاق اذكهو ماما ١ 3 ٠ .٠ 1 : تا(:

 .ةبراضملا لام يف حّبرلاك « مبتلا ىلإ ًالّوأ كالهلا فرصيف «باصنلل

 باصنلا ىلإ وفعلا دعب كالهلا فرصي :هللا همحر ةفينح وبأ لاق اذهلو

 «لوألا باصنلا وه لصألا نأل ؛يهتني نأ ىلإ «هيلي يذلا ىلإ مث ءريخألا

 .عبات هيلع داز امو

 يضاقلا نأ يزوجلا نبا نع لقن مث «بيرغ :!537/7 ةيارلا بصن يف لاق )١(

 نم يناثلا رطشلا ئور ديبع ابأ نأو ءهّسفن ظفللا امهيباتك يف ايور يزاريشلاو ئلعي ابأ
 يأف :هلوقب "80 ص يعملألا ةينم يف يعليزلا مساق ةمالعلا اذه بقعت دقو «ثيدحلا

 ./0/ 5 ةيانبلا رظنيو ءهل ادهاش ركذو «هذه ةبارغ



 لعق ل
 ١مه

 اوتفأو «مهيلع ندي ال : مئاوسلا ةقدصو «جارخلا جراوخلا َذَخَأ اذإو هوي يل أ 07100

 . جارخلا نود ءاهوُديِعُي نأب

 بٌصُتلا ىلإ مث ءًالّوأ وفعلا ىلإ ْفّرصُي :هللا همحر فسوي يبأ دنعو
000 

 ؛ (مهيلع "نشي ال :مئاوسلا ةقدصو «جارخلا جراوخلا َدَحَأ اذإو) :لاق
 .ةيامحلاب ةياّبجلاو ءمهِوْحَي مل ٌمامإلا نأل

 نود) “لجو رع هللا نيبو مهنيب اميف (“اهوديعي ناب "اأو) و و
 .(جارخلا

 «ءارقفلا اهفرصم ةاكزلاو «'”ةلاقم مهنوكل ؛جارخلا ُفراصم "”مهنأل

 0 .مهيلإ اهنوفرصي الف
 .هنع طقس :مهيلع قدصتلا عفدلاب ئون اذإ :ليقو

 )١( ةيانبلا رظني ٤/۷۷.

 .ايناث مهنم ذخؤي ال يأ (1)
 .۷۸/ ٤ ةيانبلا .لوهجملل ينبملاب (۳)

 .ةقدصلا يأ )٤(

 كلذكو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ضعب يف ةتبثم :هللا نيبو مهنيب اميف :ةلمج (0)
 .اهَحرّشو ينيعلا اهتبثأو 074/4 ةيانبلا يف ةنّمضملا ةخسنلا يف

 .جراوخلا يأ (0

 .برحلا لهأل يأ (۷)



 لصف ۸٦

0 2 7 e .د ۶ ١ 

 مهنم لجرلا ىلع ام : ةأرملا ئلعو .

 .ةاكزلا ِتَّطَقَس : ةاكزلا بوجو دعب لاملا َكَلَه نإو

 و 2 1 7

 .ءارقف :تاَعبّتلا نم مهيلع امب مهنأل ؛"'رئاج لك ىلإ عفدلا "اذكو

 .طوخل لرالاو

 ا م ١

 .ءيش هتمئاس يف بلغت ينب نم يبصلا ىلع سيلو) :لاق

 ىلع ئرج دق “حلصلا نأل ؛(مهنم لجرلا ىلع ام :ةأرملا ئلعو
 2 عر 4 عر 52

 .مهنايبص نود «نيملسملا ءاسن نم ذخؤيو «نيملسملا نم ذخؤي ام فعض

 .(ةاكزلا ٍتَّطَقَس :ةاكزلا بوجو دعب لاملا َكَّلَه نإو) :لاق

 ؛ءادألا نم نكمتلا دعب كله اذإ نمضي :هللا همحر '””ىعفاشلا لاقو

 الجر ناطلسلا رداص ول امك «طوقسلاب ةاكزلا عفد يف مكحلا اذكو يأ )١(
 ةيانبلا .ةاكزلا هنع تطقس :عفدلا دنع ةاكزلا لاملا بحاص ئونف «ًالاومأ هنم ذخأو
 ٠١١/۲. ةيانعلا 5

 .۷۸/ ٤ ةيانبلا .ةكوشلا باحصأو كولملا نم ملاظ يأ (۲)

 .جارخلا نود .ةقدصلا ةداعإ وهو (۴)

 «بلغت ينب ئراصن عم هنع هللا يضر رمع انديس هارجأ يذلا حلصلا يأ (5)

 27١5/9 ىقهيبلا ننس ۰۹۹/٦ قازرلا دبع فنصم )۱۰٥۸۱(« ةبيش ىبأ نبا فنصم

 ۰ ٠٠۹/۱ ةياردلا 0751/7 ةيارلا بصن رظنيو

 .418 2417/١ جاتحملا ينغم (5)



1 

 ۱۸۷ لصف

 .زاج : باصنلل كلام وهو «لوحلا ئلع ةاكزلا مّدَق نإو
 7 و

 .ٍةنس نم رثكأل ليجعتلا زوجيو

 .رطفلا ةقدصك راصف «""ةمذلا يف بجاولا نال

 .كالهتسالاك راصف «بلطلا دعب هم هنألو
1 

 كالهب طقسيف رستا اقيقحت ؛باصنلا نم ءزج بجاولا نأ :انلو

 .هكالهب طقسي :ةيانجلاب يناجلا رابعلا عفدك «هّلَحَم ا

 .تيوفتلا مادعنال ؛ "مضي ال :ليقو « نمضي :ليق :يعاسلا بّلَط دعبو

 .يدعتلا لجو :كالهتسالا يفو

 .لكلاب هل ًارابتعا يراد دق نفعل كاله يفو

 هنأل ؛ (زاج :باصنلل كلام وهو «لوحلا ىلع ةاكزلا مّدَق نإو) :لاق

 لبق حْرَجلا دعب "”رفك اذإ امك ءٌروجيف «بوجولا ببس ٍدوجو دعب ئدأ

 .حورلا قوهُز

 .هللا همحر “كلام فالخ هيفو
0 

 .ببسلا دوجول ؛ (ةنس نم رثكأل ليجعتلا زوجيو) :لاق

 .نيعلا يف ال )١(

 )١( ةيانبلا .ححصو 5/8١.

 .حورجملا توم لبق حرجلا دعب ًالثم قتعأف «لتقلا ةرافك مّدق يأ (۳)

 .كلام لدب «ّرفز - يسوبدلل  رارسألا يف ركذو ١154/17: ةيانعلا يف لاق (5)



 لصف ۸۸

 دحاو باصن هکلم ىف ناک اذإ بصل ٌروجيو

 ءاندنع «(دحاو باصن هكلم ىف ناك اذإ "”بّصْنل ٌروجيو) :لاق

 دئازلاو «ةيببسلا ىف لصألا وه لوألا باصنلا نأل ؛هللا همحر رفزل ًافالخ
 .ملعأ ئلاعت هللاو «هل عبات هيلع

FR FRد6 د د  

 يأ  اهدافتسا مث ءيفلأ نع نيرشعو ةسمخ اهنم لّجعف «نيتئام َكَلَم ولف )١(
 عورفل رظنيو ء١/۷١٠ ريدقلا حتف .فلألا نع زاج :فلأ هدنعو لوحلا ّمتف . فلألا

 ١95/57. ةرينلا ةرهوجلا :ةلأسملا يف ةمهم ىرخأ



 ۸۹ لاملا ةاكز باب

 لاملا ةاكز باب

 ر ر 22 3

 . ةقدص ٍمهرد يتئام نود اميف سبل

 .مهارد ةسمخ اهيفف : لؤحلا اهيلع لاحو ءَنْيتئام تناك اذإف

 لاملا ةاكز باب

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ةَقَدَص "'هرد يتئام نود اميف سيل) :لاق
(De ةقدص قاوأ ٍسْمَح نود اميف سيل» :مالسلاو) 

 .امهرد ةوعيرأ :ةفوألاو

 .(مهارد ةسمخ اهيفف :لؤحلا اهيلع لاحو « نيام تناك اذإف) :لاق

 نم ذخ نأ» :هنع هللا يضر ذاعم ىلإ بدك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 فصن بهذ نم ًالاقثم نيرشع لك فو «مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك

 "لاق

 زيزعلا دبع خيشلا ةمالعلا هررح امك «غ ٠,١ :يواسي ةيفنحلا دنع مهردلا )١(

 .۳۳۸/۲ بابللا ئلع هّتقلع ام رظني «ريداقملا نع هتلاسر يف «(ه۱۳۹۹ت) دوسلا نويع

 .(91/9) ملسم حيحص )١505: ١557(« يراخبلا حيحص (؟)

 ظافلأو قرط ةدع هلو «450/7 ىنطقرادلا ننس )٠٥۷۳(. دواد ىبأ ننس (۳)

 ۰ ۲٠۷/١. ةياردلا رظني «ةبراقتم



 ةّضفلا يف لصف ۱۹۰

 و ع 2 و 5 5 1

 مث .مهرد اهيف نوكيف ءامهرد نيعبرأ غلبت ئتح ةدايزلا يف عيش الو

0 2 1 
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو مهرد : امهرد نيعبرأ لك يف

 .هباسحب هثاكزف : نيتئاملا الع داز ام : الاقو

 اهيف نوكيف ءامهرد َنيعبرأ غلبت ئتح ةدايزلا يف ءيش الو) :لاق
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو ءٌمهرد :ًامهرد نيعبرأ لك يف مث «مهرد

 © يعفاشلا لوق وهو ء(”هباسحب هئاكزف :نيتئاملا ىلع داز ام :الاقو
 ١ .یلاعت هللا همحر

 داز امو» :هنع هللا يضر يلع ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 اخف : نيتئاملا ىلع

 :ءادتبالا يف باصنلا طارتش ئاو «لاملا ةمعنل ًاركش تبجو ةاكزلا نألو

 0 تا نع ارت مارب يدعم «اينغلا ققحتل

 ٍذاعم ثيدح يف مالسلا ةالصلا هيلع هلوق :هللا همحر ةفينح يبألو

 .”«ًاًئيش روسكلا نم ذات ال» :هنع هللا يضر

 :امهباسحب : خسنلا ضعب يفو «داز ام باسحب يأ : ۸۸/ 5 ةيانبلا يف لاق )١(

 ا :ًامهرد ةدايزلا تناك اذإ تح «نيتئاملا باسحب يأ :اهتحت بتكو

 .اهباسحب :خسُت يفو «ها .مهرد نم ءزج نيعبرأ
 .۲۹۱/۱ بذهملا (۲)

 .كلذ باسحبف : ظفلب )١61/7( دواد يبأ ننس (۳)

 .كلاملا ىلع ةكرشلا ررض هيف نأل ؛ عيطقتلا يأ (5)

 ۲٥۷/١. ةياردلا يف امك ءآدج فيعض هدانسإو 4۳/۲ ينطقرادلا ننس (5)



 ۱۹۱ ةّضفلا يف لصف

 ناك اذإو «ةضفلا مكح يف وهف : ةضفلا قرّولا ىلع بلاغلا ناك اذإو

 .ًاباصن هّثميق علب نأ ٌربتعُي ءضورعلا مكُح يف وهف : شِلا اهيلع ُبلاغلا

 نود اميف سيلو» :هنع هللا يضر مرح نب ورمع ثيدح يف هلق

O 

 .هيلع فوقولا رذعتل ؛كلذ :روسكلا باجيإ يفو «ٌعوفدم َجّرَحلا نألو
 َنزو اهنم ةرشعلا ّنوكت نأ وهو ءةعبس نزو :مهاردلا يف ٌربتعملاو

 رقتساو «""هنع هللا يضر رمع ناويد يف ٌريدقتلا ئرج كلذب «ليقاثم ٍةعبس
 رمألا

 اذإو 000 يف وهف :ةضفلا قرّولا ىلع بلاغلا ناك اذإو) :لاق

 هثميق غلبت نأ ا ولا نق وون :شغلا اهيلع بلاغلا ناك

 «هب الإ عبطنت ال اهنأل ؛شِغ ليلق نع ولخت ال مهاردلا نأل ؛ (ًاباصن

 ؛فصنلا ىلع ديزت نأ يهو «ةلصاف َةَبَلَغلا انلعجف «ريثكلا نع ولختو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ فرصلا يف هركذنسو «ةقيقحلل ًارابتعا

 « ضورعلا ل

 ةضفلا نيع يف ٌربتعُت مث ال هنأل ءًاباصن غلبت ةضف اهنم صلحت ناك اذإ الإ

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةراجتلا ةين الو «ةميقلا

 RR اف ا ا

 .؟508/ ١ ةياردلا رظنيو «(50069) نابح نبا حيحص )1(

 . “٠ ص ديبع يبأل لاومألا (۲)



 بهذلا يف لصف ۱۹۲

 بهذلا ىف لصف

 نيرشع تناك اذإف ءةقدص بهذلا نم ًالاقثم نيرشع نود اميف سيل
 و 4

 .لاقثم فصن اهيفف : لوحلا اهيلع لاحو ءالاقثم

 . ناطاريق : ليقاثم ةعبرأ لك يف مث
 5 ل ى

 «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةقدص : ليقاثم ةعبرأ نود اميف سیلو

 . كلذ باسحب بجت : امهدنعو

 بهذلا يف لصف

 تناك اذا ةد نعذذلا نم الاف نيه نود اميف ستيلا لا
 .انيور امل ؛(لاقثم ُفصن اهيفف :لوحلا اهيلع لاحو «ًالاقثم نيرشع

 ."فورعملا وهو ارد ةزشع نو اهتم ةعبس لك رکی ام: لالا

 كلذو ءرشُعلا بر بجاولا نأل ؛(ناطاريق :ليفاثم ةعبرأ لك يف مث)

 .ًاطاريق نورشع لاقثم لك ْذإ ءانلق اميف
 «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٌةقدص :ليقاثم ةعبرأ نود اميف سيلو) :لاق

 .روسكلا ةلأسم يهو «(كلذ باسحب بجت :امهدنعو

 :اذه يف ليقاثم ةعبرأ نوكتف «عرشلا يف ّمهارد ةرشع :رانيد 8

 اشرد نيعبرأك

 )١( بابللا ئلع هّنَّلع ام رظني ءغ5 :يواسي لاقثملا 41/1".



 ۱۹۳ بهذلا يف لصف

L2 5 0 5و 0  

 .ةاكزلا : امهيناوأو ءامهيلحو «ةضفلاو بهذلا ربت ىفو

 .(ةاكزلا :امهيناوأو ءامهّيِلُحَو ءةضفلاو بهذلا "ربت يفو) :لاق

 ٍةضفلا مّئاخو «ءاسنلا يلح يف بجت ال :هللا همحر '' يعفاشلا لاقو

 .ةلذبلا بايث ةَباشف «حابم يف لَّدَتبم هنأل ؟لاجرلل

 ٌةادعإلا وهو ءٌدوجوم ءامنلا ليلدو «يمانلا لاملا :ببسلا نأ :انلو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «بايثلا فالخب ُربتعملا وه ليلدلاو قلم ةراجتلل
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 ضورعلا يف لصف ۱۹٤

 ھو 0
 ضورعلا يف لصف

 اهثميق ْتَعَلَب اذإ «تناك ام ةنئاك ءةراحتلا ضورُع يف ةبجاو ةاكزلا

 . بهذلا وأ قرّولا نم ًاباصن

 .امهنم نيكاسملاو ءارقفلل عفنأ وه امب اهّمّوقي

 ضورعلا يف لصف

 ْتَقَلَب اذإ «تناك.ام ةنئاك «ةراجتلا ضورُع يف ةبجاو ةاكزلا) :لاق

 :اهيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(بهذلا وأ قرولا نم ًاباصن اهتميق

 ."«مهارد e مهرد يتئام لك 0 يدؤيف ءاهموقي)»

 .عرشلا دادعإب عملا تهبشأف «دبعلا دادعإب ءامنتسالل ةدعُم اهنألو

 .دادعإلا تبثيل ؛ةراجتلا ةين طرتشُتو

 ًاطايتحا ؛("امهنم نيكاسملاو ءارقفلل عفنأ وه امب اهّمّوقي) :لاق مث

 .ءارقفلا قحل

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع ةياور اذهو :هنع هللا يضر لاق

 و امهب ءايشألا مّيِق ريدقت يف نيتمثلا نأل «هريخ :«لصألا» يفو

 .ًاباصن غلبي امب اهموقي نأ :عفنألا ٌريسفتو

 .نع :ئرخأ يفو «يف :خسُت يفو )١(

 ١١7/5. ةيانبلا رظنيو ءاذكه هدجأ مل ۲٠٠/١: ةياردلا يف لاق (؟)

 .ةضفلاو بهذلا نيباصنلا نم يأ (۳)



 140 ضورعلا يف لصف

 ال كلذ نيب اميف هئاصقتف : لوحلا يفرط يف الماك باصنلا ناك اذإو
 .ةاكزلا طقسُي

 2 3 ١ 5 و 0

 .باصنلا مي تح ةضفلاو بهذلا ىلإ ضورعلا ةميق مضنو

 نم نمثلا ناك نإ :ئرتشا امب اهموقي هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 دقنلاب اهّمّوق :دوقنلا ريغب اهارتشا نإو «ةيلاملا ةفرعم يف غلبأ هنأل ؛دوقنلا

 تالا

 امك ا رق نع لاخلا دقنلاب اهموقي هنأ : هللا همحر دمحم نعو

 .كلهتسملاو «بوصغملا يف

 نيب اميف هئاصقُتف :لوحلا يفرط يف ًالماك ُباصنلا ناك اذإو) :لاق

 .هئانثأ يف لامكلا ٌرابتعا شي هنأل ؛(ةاكزلا طقس ال كلذ

 :هئاهتنا يفو «ئنغلا ققحتو ءداقعنالل :هئادتبا يف "هتم دب ال امأ
 .ءاقبلا ةلاح هنأل ؛كلذ نيب اميف كلذك الو «بوجولل

 ؛ةاكرلا بالو را كح طيس لكلا كله ول اها نال

 س نل و را اعلا يف كلذك الو «ةلمجلا يف باصنلا مادعنال

 .داقعنالا ئقبيف «قاب باصنلا

 ؛(باصنلا مي ىتح ةضفلاو بهذلا ىلإ ضورعلا ةميق ْمَضُنو) :لاق

 .دادعإلا ةهج تقرتفا نإو ةراجتلا رابتعاب لكلا يف بوجولا نأل

 .هنم دب ال نکل :خسُن يفو «باصنلا لامك نم يأ )١(



 ضورعلا يف لصف 145

 و

 . ةضفلا ىلإ بهذلا مضيو

 ر

  e N Ssامهدنعو :

 . ءازجألاب مضي لب «ةميقلاب ةضفلا ىلإ بهذلا مضي ال

 نمو «ةينمثلا ثيح نم ةسناجملل ؛(ةضفلا ىلإ بهذلا ٌمَّضْيو) :لاق
 .ادحاو ًاببس راص هجولا اذه

 .مئاوسلا يف امك هللا همحر "”يعفاشلا لوق وهو مضي ال :سايقلا يفو

 :امهدنعو هلا همحر ةفينح يبأ دنع باصنلا متي ئتح ةميقلاب مّضُي مث) :لاق
 نع اور وا (ءازجألاب مَضُي لب «ةميقلاب ةضفلا ىلإ بهذلا مضي ال

 اهّتميق غلبتو بهذ ليقاثم ةسمخو مهرد ةئام هل ناك نم نإ ئتح

 .امهل ًافالخ «هدنع ةاكزلا هيلعف : مهرد َةئام

 ةاكزلا بجت ال تح «ةميقلا نود ءٌرْدَقلا امهيف ربتعملا :نالوقي امه

 .اهّقوف هثميقو «نيتتام نم لقأ هثزو ْعوصَم يف

 َنود «ةميقلا رابتعاب ققحتت يهو «ةسناجملل ّمّضلا نإ :لوقي وهو
 ."”اهب مضيف .ةروصلا

 فالخب «ةلباقملا دنع رهظت امنإ ةميقلا نأل ؛هب ادهشتسا ام "”فالخب

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو ءالف :هدارفناب امأ «سنجلا

FF FF 

 .خس نود «خسُن يف ةتبثم :...سايقلا ىف :ةلمجو 0“ يدرواملل يواحلا )١(

 .ةميقلاب ةضفلا ىلإ بهذلا مضي يأ (۲)

 .ها57١١و ءه841و ءهال8٠ ةخسن ىف تبثم :الف :هلوق ىلإ انه نم (۳)



 باب هک
 57 dr ١ سى.

 رشاعلا ىلع رمي نميف

 : وأ .رهشأ ذنم هثبصأ دق : لاقف «ةراجتلا لامب رشاعلا ئلع رم اذإ

 قد فح و ريد ىلع

 .َرْخآ رشاع ىلإ ةاكزلا تيد : لاق اذإ اذكو

 باب هک

 ررشاعلا ئلع ٌرُمَي نّميف

 ءرهشأ ذنم هّتبصأ دق :لاقف « "”ةراجتتلا لامب ريثاعلا ىلع َرَم اذإ) :لاق

 ّ ا

 .راجتلا نم تاقدصلا ذخأيل قيرطلا ىلع مامإلا ِهّبَصَن نم :ريشاعلاو
 «بوجولل ًاركنم ناك :نّيَدلا نم ًغارفلا وأ «لوحلا ٌمامت مهنم ركنأ نَّمف

 .نيميلا عم ركنملا لوق لوقلاو

 .(رخآ ريشاع ىلإ ةاكزلا تيد :لاق اذإ اذكو) :لاق

 .اهعضوم "ةنامألا عضو ئعدا هنأل ؛رَخآ ريثاع ةئسلا كلت يف ناك اذإ :هذارمو

 .ةراجتلا :ظفل نودب .لامب :خسُت يفو )١(

 1١١١/5. ةيانبلا .ةاكزلا يأ ()



 3 و و

 رشاعلا ىلع رمي نميف 1۹۸

 انآ اهتيدأ : لاق اذإ اذكو

 . مئاوسلا ةقدص يف باوجلا اذكو

 .نيقيب هبذك رهْظ هنأل ؛ةّتسلا كلت يف ٌرَخآ ٌرشاع نكي مل اذإ ام فالخب

 .(انأ اهتيدأ :لاق اذإ اذكو) :لاق

 "هيف هيلإ ًاضّوفم ناك ءادألا نأل ؛رصملا ىف ءارقفلا ىلإ ىنعي
 :ةيامحلا تحتال وخدل 4 رولا دحألا الوو

 . لوصف ةثالث يف ؛(مئاوسلا ٍةقدص يف باوجلا اذكو) :لاق

 يف ءارقفلا ىلإ يسفنب تيذأ :لاق اذإ ام وهو :عبارلا لصفلا يفو

 :هلإ ايضورفم ناك ام ءادآلا نأل لح نو قدِصُي ال ؛:رضملا

 .رصملا يف يأ )١(

 ةيانبلا .يعاسلا ىلع كلاملا رورمب نوكت امنإ يعاسلل ذخألا ةيالوو يأ (۲)

 1 ٤ /11. ١

 ىلإ ْتيّدأ :ثلاثلاو «ٌنيد يلع وأ :هلوق :يناثلاو ءرّهشأ ذنم اهنيَدأ :اهلّوأ (۳)
 «قّدص :فلح اذإ ةثالثلا لوصفلا هذه يفف «رخآ ٌرشاع ةنسلا كلت يفو «رخآ رشاع

 .117/5 ةيانبلا .هّلوق لوقلا نوكيف

 نم يهو «يرجهلا رشاعلا لبق اهخيراتو ٠٦٤٤ مقرب ةيناميلسلا ةخسُن يفو
 ةيادب نم اهنأ ىلع «ةثالثلا لوصفلا هذه نايبل ةدايز اهتيشاح يف ءاج «ةسيفنلا خسُشلا
 قدصم اهذخأ :لاق نإو «يسفنب اهتيَذأ :هلوق يف الإ) :اذكه (57١ص) يدتبملا

 يأ  ةءارب هعم نكت مل نإو قّدص :فّلَحو ُرَخآ قدصم ةنسلا كلت يفو «كريغ
 ها .(ةءاربلا جارخإ :- هللا همحر دمحمل يأ  لصألا يف طَرَشو «- ةمالع

 .ئرخأ نود «خسُت يف تبثم ليلعتلا اذه (5)



 ١44 ريثاعلا ولع رمي نميف

 ةءاربلا جارخإ طرتشُي مل : ةراجتلا لاومأو مئاوسلا يف قَّدِصِي اميف مث
 فلا يف هّطرَشو ء«ريغصلا عماجلا» يف

 .يمذلا هيف قص : ملسملا هيف قص امو

 .قحتسملا ىلإ قحلا لصوأ هنأل ؛'"قَّدِصُي :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .ةنطابلا لاومألا فالخب «هّلاطبإ كمي الف ءناطلسلل ذخألا ىح نأ :انلو

 .””ةسايس :يناثلاو «لوألا "وه :ةاكزلا : ليق مث

 .حيحصلا وهو ءًالفن بلقني لوألاو «يناثلا وه :ليقو

 جارخإ طرتشي ر اولا يف نابع انيق لال

 ةياور وهو «(«“”لصألا» يف هلطرشو ف صا عاجلا يف ةءاربلا

 «ةمالع هاوعد قدصلو «ئعدا هنأل ؛هللا همحر ةفينح ىبأ نع نسحلا

 َ ا

 .ةمالع ربتعُي ملف ءطخلا ُهيشُي طخلا نأ :لوألا هجو

 هلم دعوي ام نأ ؛ يذلا هيف قدص :ملسملا هيف قدص اك :لاق

 .فيعضتلل ًاقيقحت ؛طئارشلا كلت ىعارتف «ملسملا نم خؤي ام فعرض

 4١5/١. جاتحملا ينغم .ًابابحتسا فّلحُيو (1)

 .يه :خسُ يفو «ًالوأ هادأ ام يأ (۲)

 .يدعس ةيشاح .هيلإ سيل امع مادقإلا نع هريغل ًارجز ؛ةيلام ةسايس يأ (۳)

 .لوهجملاب .طرتشي : :خسن يفو « 117/5 ةيانبلا .هللا همحر دمحم مامإلا يأ (5)

 .۸۳ ص )٥(

.۱۱/۲ (0 



 كوس ما.
 رشاعلا ىلع رمي نَميف ۰

 وأ «يدالو تاهمأ نه : لوقي ءيراوجلا يف الإ يبرحلا ق قدصي الو

 .يدالوأ مه : لوقي «هعم ناملغ

 نمو ءرشعلا فصن : يمذلا نمو ءرشعلا عير : ملسملا نم ٌذَخْؤُيو

 .رشعلا : يبرحلا

 اونوكي نأ الإ ءءيش هنم َذَخْوُي مل : ًامهرد نيسمخب يبرح رم نإو

 .اهلثم نم اّنِم نوذخأي

 تاهمأ نه :لوقي «يراوجلا يف الإ يبرحلا قدصي الو) :لاق
 .(يدالوأ مه لرش «هعم ڻاملغ وأ «يدالوآ

 ىلإ جاتحُي لاملا نم هدي يف امو «ةيامحلا قيرطب هنم ذحألا نأل

 ا «ٌحيحص :هنم هد يف نم بسب هرارقإ نأ ريغ «ةيامحلا
 الإ بجي ال ةخألاو ( نهيف الا س قا هيلع ْئنتبُت اهنأل ؛دلولا

 .لاملا نم

 نمو «رشعلا فصن :يمذلا نمو ءرشعلا عبر :ملسملا نم ذخؤُيو) : لاق

 .(رشعلا :يبرحلا

 ."هاعس هنع هللا يضر ٌرمع َرَمْأ اذكه
 ل هر ۶

 نأ الإ «ءىش هنم ذخۇي مل :امهرد نيسمخب ا م نإو) :لاق

 .ةازاجملا قيرطب مهنم ذخألا نأل ؛(اهلثم نم اني نوذخأي اونوكي

 .ةّيمأب :خست يفو )١(

 .١55ص ديبع ىبأل لاومألا ٠۳۱۲/١ نسحلا نب دمحمل راثآلا (۲)



r م 

 ۲۰١ رشاعلا ىلع رمي نميف

 4 5 5 وك ع 2 3 و 4

 هنم ذِخأ : اٿي نوذخأي مك ملعي الو «مهرد يتئامب يبرح رم ناو
 ها

 ا هيدي ا« اما. هو مررت ص هيك ع2 اى
 .هردقب ذخأن : رشع فصن وأ ءرشع عبر اني نوذخأي مهنأ ملع نإو

۶ 2 

 3 وع ِ 3 15 0

 . لكلا ذخان ال : لكلا نوذخاي اوناك نإو

 . مهنم ذخأن ال : ًالصأ نوذخأي ال اوناك نإو

 0 2 2 7 ن 5 5

 نم دب الف ءاهفعض وأ ةاكز ذوخأملا نأل ؛ىمذلاو ملسملا يفالخب

 .«“ريغصلا عماجلا» يف اذهو «باصنلا

(MD. f زیا | ناك ٠ 2 ا Dora: 0 
 ۽ هنم انم نوذخأي اوناك نإو ليلقلا نم ذخ ال :' ةاكزلا باتك ىفو

 .ةيامحلا ىلإ جاتحَي ال هنألو «ًاوُمَع لري مل ليلقلا نأل

 ژان :اّنِم نوذخأي مك ُمّلعُي الو «مهرد يتئامب يبرح رم نإو) :لاق
 200 ةعلاف :مكايعأ نإف : هنع هللا يضر رمع لوقل ؛(رشعلا هنم

 ذخأن :رشع فصن وأ ءرشع عبر اًنِم نوذخأي مهنأ مِلع نإو) :لاق و 0 0 4 03 5 - 5
 5 ىلا لو ع 3 5
 .ردغ هنأل ؛(لكلا ذخأن ال :لكلا نوذخأي اوناك نإو «هردقب

 4 5 و 4 ع 1 7

 نم ذخألا اوكرتيل ؛(مهنم ذخأن ال :الصأ نوذخأي ال اوناك نإو) : لاق

 .قالخألا مراكمب قحأ اّنألو ءانراجُت

 )١( ص۸٤.

 .هللا همحر دمحم مامإلل «لصألا باتك نم يأ (۲)

 .ليلقلا نم يأ 2

 .ذيخأ :خسُت يفو ()

 .هدجأ مل 551/1١: ةياردلا يف لاق (5)
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 ريثاعلا ئلع ٌرْمَي نّميف ۲

o2 0~ 2 3 2ص »أ ص 2 هه 

 هرشعي مل : ئرخأ ةرم رم مث ‹هرشعف ءرشاع ىلع يبرحلا رم نإو
 وع 04

 .لوحلا لوحي ْئتح

 . اضيأ هرشع : كلذ هموي نم جرح مث «برحلا راد ىلإ عجرف ءهرَشع نإو
 5 9 5 ل و 7 01 6 1

 .ريزنخلا نود ءرمخلا رشع :ريزنخ وأ رمخب يمذ رم نإو

 مل :ئرخأ ةّرم رم مث ءهَرَشَعَف «ريثاع ىلع يبرحلا رم نإو) :لاق
 ق ءلاملا لاصئتسا :ةرم لك يف ٌدخألا نأل ؟(لوخلا نوک رح هرشعَي

 .هظفحل ٍذخألا

 ال هنأل ؛نامألا دّدجتي لوحلا دعبو «قاب لوألا نامألا َمْكُح نألو
 لاخلا را م ةعالاو و ا نم نكن

 :كلذ هموي نم جرخ مث «برحلا راد ىلإ عجرف ءهرشع نإو) :لاق
 وا ر 1([هنا دَع

 .لاصئتسالا ىلإ يضفي ال :هدعب ذخألا اذكو

 .(ريزتخلا نود ءَرمخلا "رشَع :ريزنخ وأ رمخب يمذ رم نإو) :لاق

 .اهتميق نم يأ :رمخلا رشع لوف

 .امهل ةميق ال هنأل ؛امهرشعَي ال :هللا همحر ”يعفاشلا لاقو

 .ةماقإلا :خسُن يفو )١(

 .رشع :ىرخأ يفو «ريثع :خسُت يف تطبضو (۲)
 .هللا همحر دمحم مامإلا لوق يأ (۳)

 ):( يواحلا ١5/ ,7”57بذهملا ۲/۲٠٠١.



 عجرم م

 ۳ رشاعلا ىلع رمي نميف

 .ءيش يبصلا ىلع سيلف : لامب بلغت ينب نم ةأرما وأ يبص رم ولو 2 9 8 4 - 4 ١

 . لجرلا ئلع ام : ةأرملا ئلعو

 024 4 أ 04

 200 ةئام هلزنم يف هل نأ هربخأو ءمهرد ةئامب رشاع ىلع رم نمو

 .مهدنع ةيلاملا يف امهئاوتسال ؛امهرشعَي :هللا همحر رفز لاقو

 لع هناك + ةلمخ امه رم: اذإ امه رعب هللا همشر فش وبأ :لاقز

 .رمخلل اع ريزنخلا
 .ريزنخلا نود «رمخلا َرَشَع :دارفنالا ىلع امهنم ٍراحاو لكب رم نإف

 مكح اهل :مّيِقلا تاوذ يف ةميقلا نأ :""رهاظلا ىلع قرفلا هجوو

 ٌرمخلاو «مكحلا اذه اهل سيل :لاثمألا تاوذ يفو ءاهنم ٌريزنخلاو «نْيعلا

 .اهنم
 اذكف «ليلختلل هسفن رمخ يمحي ملسملاو «ةيامحلل ٍذخألا ىح نألو

 «مالسإلاب بيست بجي لب «هسفن ريزنخ يمحي الو «هريغ ىلع اهيمحُي
 .هريغ ىلع هيوحي ال اذكف

 يبصلا ىلع سيلف :لامب بلغت ينب نم ةأرما وأ بص رم ولو) :لاق

 .مئاوسلا يف انركذ امل ؛(لجرلا ىلع ام :ٍةأرملا ئلعو «ءيش

 ةئام هلزنم يف هل نأ هربخأو ءمهرد ٍةئامب رشاع ىلع رم نمو) :لاق

 )١( ةيانبلا .ةياورلا رهاظ يأ ١١9/65.



 ريثاعلا ىلع رمي نّميف ۰٤

 2 س و و 51
 .اهب رم يتلا كري مل : لوحلا اهيلع لاح دق ئرخأ

 و .٠ 6٠ه م 2

 لام اذكو ءاهْرسْعَي مل : ةعاضب مهرد يتئامب رشاعلا ئلع م ولو

 . ةبراضملا

 . حجر مث ءاهُرَشْعَي : ًالَوأ لوقي هللا همحر ةفينح وبأ ناكو

 هتيب يف امو ."'"اهتّلِقل ؛(اهب رم يتلا كري مل :لوحلا اهيلع لاح دق ئرخأ

 .هتيامح تحت لخدي مل

 هنأل ؛ (اهرشْعَي مل اش مهرد يتئامب رشاعلا ىلع رم ولو) : لاق

 ."اهتاکز ءادأب نوذأم ٌريغ

 احلا لع هن ير اضنلا ماذا ضني ة(ةيراعملا لاما دكر لاق

 «براضملا ىح ةوقل ؛(اهرشعي :ًالوأ لوقي هللا همحر ةفينح وبأ ناكو)

 لّرُتف «ًاضورع راص ام دعب هيف فّرصتلا نع هيهن لاملا بر كلم ال ئتح
 1 .كلاملا ةلزنم

5 07 60 RO 
 سيل هنال ؛امهلوق وهو «« باتكلا» يف ركذ ام ىلإ ( عجر مث)

 .ةاكزلا ءادأ ىف هنع بئان الو «كلامب

 .هتلقل :خسُت يفو )١(

 اهنأ ىلع :رجلابو لاح اهنأ ئلعف :حتفلا امأ ءرسكلاو حتفلاب خسنلا تءاج (۲)
 1١71١/5. ةيانبلا .ةفص

 .مهرد يتئاملا يأ ()

 .هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا يأ (5)

 ٠١۲/٤. ةيانبلا .ريغصلا عماجلا وهو (0)



 هو يک

 ۲٠0 رشاعلا ىلع رمي نميف

 ر ارس وف جس وى ىف 01

 .هرشع : نيد هيلع سیلو «مهرد يتئامب هل نوذأم دبع رم ولو

 نع عجر هللا همحر ةفينح ابأ نأ يردأ ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 ول مأ اذه

 .اهرسشْعَي ال هنأ : امهلوق وهو «ةبراضملا يف يناثلا هلوق سايقو

 5 0 2 وو 7
 .هل كلام هنأل ؛هنم ذخؤيف :اباصن هبيصن غلبي حبر لاملا يف نوكي نأ الإ

 صار رسا o2 و 9٠ 3 وه

 .هرشع :ْنيد هيلع سیلو ءمهرد يتئامب هل نوذأم دبع رم ولو) :لاق

 ال مأ اذه

 نأل ؛("اهرشعي ال هنأ :امهّلوق وهو «ةبراضملا يف يناثلا هلوق سايقو وو هم

 .براضملاك راصف «فّرصتلا هلو «ئلوملل :هولي يف اميف كلملا

 ةدهعلاب عجري ال ىتح «هسفنل فرصتي دبعلا نإ :امهنيب قرفلا يف ليقو
 مكحب فرصتي براضملاو ءةيامحلا ىلإ "”جاتحملا وه ناكف «ئلوملا ىلع
 "”جاتحملا وه لاملا بر ناكف «لاملا بر ئلع ةدهعلاب عجري ئتح «ةباينلا
 .دبعلا يف "هنم ًاعوجر براضملا يف ٌعوجرلا نوكي الف «ةيامحلا لإ

 رعي ال :خسُت يفو (۱)

 .ميجلا مضب :خسُن يفو (۲)

 .ميجلا مضب : خس يفو (۳)

 .هّللا همحر ةفينح ىبأ مامإلا نم يأ 62



 تروم م

 رشاعلا ىلع رمي نميف 51

 و ا > 5 ص 4

 لدن : هرشعف ءاهيلع اوبلغ دق ضرأ يف جراوخلا رشاع ئلع رم نمو
 32 3 و

 ی

 . ةقدصلا هيلع

 ٍدبعلا ىلع ناك اذإ الإ ءهل كلملا نأل ؛هنم خؤي :هعم هالوم ناك نإو

 .لغّتشلل وأ «كلملا مادعنال ؛هلامب طيحي نيد

 :هرشعف ءاهيلع اوبأغ دق ضرأ يف جراوخلا ريثاع ىلع رم نمو) :لاق

 .(ةقدصلا هيلع ىّ

 ,"2هلَبِق نم ءاج َريصقتلا نأل ؛لدعلا لهأ ريشاع ىلع رم اذإ :هانعم

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «هيلع رم هنإ ثيح نم

 د6 د د د

 .راملا لبق نم يأ )١(

 ةخسن ةيشاح .امهدنع يأ :لغشلل :هلوق امأو «هللا همحر ةفينح ىبأ دنع يأ(

 .4/:177 ةيانبلا رظنيو 1٤٤ مقرب ةيناميلسلا
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 باب

 زاكرلاو نداعملا يف
 ٠ 0 و ع ا سا ىف ه8 هل

 ضرأ يف دجو رفص وأ صاصر وأ ٍديدح وأ ةضف وأ بهد ندعم

 باب
 زاكرلاو نداعملا يف

 يف دجو رقص وأ صاصر وأ ايدج وأ ةف وأ بهذ ُندْعَم) :لاق

Eديا تلا هيد  

 هدي تقبس حابم هنأل ؛هيف هيلع ءيش ال :هللا همحر ""يعفاشلا لاقو

 .ديصلاك «هيلإ

 هيف طرتشي الو «ةاكزلا هيف بج : ةضف وأ ًابهذ جرختسملا ناك اذإ الإ
 .ةيمئتلل لوحلاو هلك ءاَمَن هنأل ؛ "لوق يف لوحلا

 :نم وهو لا :زاكرلا يفو) :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 .ندعملا ىلع قلطئاف ٠ زكرلا

 .سمخلا :لوق يفو «رشعلا عبر هيف نأ ۳۹٤/١ جاتحملا ينغم يف نكل (1)

 /١70. 5 ةيانبلا .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ (۲)

 )171١(. ملسم حيحص )١599(: يراخبلا حيحص (۳)

 :خسُت يفو 2111/4 ةيانبلا .تابثإلا وهو ءزكّرلا :نم قتشم زاكرلا يأ (5)
 .زكرلا :ءارلا حتفب



 زاكرلاو نداعملا يف 4

 7 1 5 3 8 هم مصاص

 هللا همحر ةفينح ىبأ دنع ءىش هيف سيلف : اندعم هراد ىف دجو ولو
 نك 7 هس 0

 سمخلا هيف : الاقو

 .ناتياور هيف هللا همحر ةفينح ىبأ نعف : هضرأ ىف هَدجو نإو

 ءةمينغ تناكف «ةبلغ انيديأ اهنوَحف «ةرفكلا يديأ يف تناك "اهنألو
 .سمخلا :مئانغلا يفو

 كح ادب نال نالا «ٍرلحأ دي يف نكي مل هنأل ؛ديصلا فالخب

 ن يف ةيدكحلا انرتغاف :«دجاوللف + ةيقيقحلا امار «رهاظلا ياع اهتوبثل
 .دجاولل تناك تح :نيامحألا ةعبرألا قح يف ةيقيقحلاو نالا

 همحر ةفينح يبأ دنع َءيش هيف سيلف :ًاندعم هراد يف َدَجَو ولو) :لاق

 .انيور ام قالطإل ؛(رّسُحلا هيف :الاقو هلا

 ءءازجألا رئاس يف ةنؤم الو ءاهيف بكرم ضرألا ءازجأ نِي هنأ :هلو
 هنأل ؛زنكلا فالخب ءةلمجلا فلاخي ال ا نأل ؛ءزجلا اذه يف اذكف

 .اهيف بكرم ريغ

 .("”ناتياور هيف هللا همحر ةفينح يبأ نعف :هضرأ يف هَّدَجَو نإو) :لاق

 َرادلا نأ :( 7 يغصلا عماجلا» ةياور يهو ءامهادحإ ىلع قرفلا ةجوو

 .ندعملا يضارأ يأ )١(

 نا هيف :اريغصلا عماجلا» ةياور يفو «هيف ءيش ال :«لصألا» ةياور يف (۲)

 ٠١۲/٤. ةيانبلا

 .۸۷ ص (۳)



 ۰۹ زاكرلاو نداعملا ىف

 .اعيمج مهدنع .«سمخلا هيف بجو : ارنك يأ ءازاكر دجو نإو

 3 01 ص ا ا

 . دجاولل هسامخأ ةعبرأف : ةحابم ضرأ يف هدجو نإ مث

 ن ر -. 0 ۰# 3 اب OE رح

 . هللا همحر فسوي يبأ دنع مكحلا اذكف : ةكولمم ضرأ ىف هدجو نإو

 يف جارخلاو ُرْشْعلا بَجَو اذهلو «ضرألا نود ءنّوملا نع ةيلاخ تكلم

 .ةنؤملا هذه اذكف «رادلا نود «ضرألا

 مهدنع خلا هيف بجو :ًازنك يأ ازاكر دجو نإو) :لاق

 ."انیور امِل ؛(”اعيمج

 .تابثإلا وهو «هيف زكرلا ئنعمل ؛زنكلا ىلع قّلطنَي :زاكرلا مساو

 :ةداهشلا ةملك : هيلع بوتكملاك «مالسإلا لهآ برض ئلع ناك نإ مث

 .هعضوم يف اهمكح فرع دقو ةطّقللا ةلزنمب وهف

 هيفف :مصلا :هيلع شوقنملاك «ةيلهاجلا لهأ ٍبْرَض ئلع ناك نإو

 يب امل ؛لاح لك ئلع محلا
 مت هنأل ؛(دجاولل هيمامخأ ةعبرأف :ةحابم ضرأ يف هّدَجَو نإ مث) :لاق

 بوه ضف «نيمناغلل هب ملع ال ْذِإ «هنم ٌرارحإلا

 فسوي يبأ دنع "مكحلا اذكف :ةكولمم ٍضرأ يف هجو نإو) :لاق

 .هنم يهو «ةزايحلا مامتب قاقحتسالا نأل ؛(هللا همحر

 )١( ةيانبلا .ًاضيأ يعفاشلا دنعو اندنع يأ 5/ 17.

 .«سّمخلا :زاكرلا يف» :ملسو هيلع هللا لص هلوق نم يأ (۲)

 .دجاولل هسامخأ ةعبرأ يأ (۳)



 زاكرلاو نداعملا يف 1۰

 ر 0 0-00

 .هل طتخملل وه : هللا امهمحر دمحمو ةفينح ىبأ دنعو

 هدر :ازاكر مهضعب راد يف جوف .نامأب برحلا راد لخد نّمو

 .مهيلع

 يذلا وهو «(هل ُطَتْخَملل وه :هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنعو)
 لي يهو «هيلإ هدي تقبس هنأل ؛حتفلا َلوأ َةعْفْبلا هذه ٌمامإلا هَكّلَم

 ماقا اع تناك نو نانا اق ب كلف «نيوضعلا
 مل :عيبلاب مث ءةّردلا كلم :ةرد اهنطب يفو ةكمس داطصا نّمك

 .اهيف عدوم هنأل ؛ هكلِم نع "”جرخت

 .يرتشملا ىلإ لقتنيف ءاهئازجأ نِ هنأل ؛ندلعملا فالخب
 يف هل فرعي كلام ئصقأ ىلإ فرصي دل ملا ن لف

 .”'اولاق ام ىلع ءمالسإلا

 «لصألا هنأل ؛بهذملا رهاظ يف ءًايلهاج لعجُي :برّضلا هبتشا ولو
 .“دهعلا مداقتل ؛اننامز يف ًايمالسإ لعجُي : ليقو

 ل :ًازاكر مهيضعب راد يف جوف «نامأب برحلا راد لخد نّمو) :لاق

 .ًاصوصخ اهبحاص ددي يف :رادلا يف ام َنأل ؛رْدَّعلا نع ًارّرحت ؛(مهيلع

 .ديلاب يأ :تلق .اهب :ةميدقلا ةيادهلا تاعبطو خت يفو «صوصخلاب يأ )١(

 .ةرّدلا يأ 20950 ~—

 ٠١١/٤. ةيانبلا .نورخأتملا يأ (۳)

 .مالسإلا دهع يأ (5)



 1۱۱ زاكرلاو نداعملا يف

 .هيف ءيش الو ‹هل وهف : ءارحصلا يف ذ هدجو نإو

 سمخ سمخ لابجلا يف دجوي يذلا ا

 a سبب اليس أ ةعرتسلاو ردا ذ سمخ الو

 ىلع ٍدحأ دي يف سيل هنأل ؛(هل وهف : :ءارحصلا يف "هجو نإو) :لاق

 .ًاردَغ دعي الف « صوصخلا

 © هاجم ريغ «صّصلتم ةلزنمب هنأل ؛("”هيف ءيش الو)

 هيلع هلوقل ؛(سمخ لابجلا يف دَجوي يذلا جّذوُريفلا يف سيلو) :لاق
 .«رجحلا يف سمح ال» :مالسلاو ةالصلا

 لوق وهو «ًارخآ هللا همحر ةفينح يبأ لوق ف سمخلا : قبئزلا يفو
Eر يال اندلع  

 سس وو

 .هللا امهمحر ٍدمحمو ةفينح يبأ دنع ربْثعلاو ؤلؤللا يف سمخ الو) :لاق

 .برحلا راد ءارحص يف ًازاكر نيأتسملا ملسملا دجو يأ (1)

 .هيف سمخ ال يأ (۲)

 رهاجم ريغ «ةيفخ ًاصصلتم مهنم ًالام ذخأو «برحلا راد لخد نمك يأ (©)

 .هيف هيلع ءيش الف : ءاليتسالاو ةوقلا لمعتسم ريغ يأ «هتقرسب

 .لادلاب .دهاجم ريغ :ةديدع خسُت يف ءاجو

 مهلك ورمع نع ثيدحلا اذه ةاور» :لاقو ١517/4« يقهيبلا ننس (5)

 يعالكلا رمع يبأ نب رمع ةمجرت يف 217481/65 «لماكلا» يف يدع نباو ««فيعض

 يفشمدلا يريمحلا
 ءةميدقلا ةيادهلا ثاعبط ىف ةتبثم :هللا همحر دمحم لوق وهو :ةلمج ()

 /٠١۸. ١ 5 ةيانبلا يف نّمضملا ةيادهلا صن يف كلذكو



 زاكرلاو نداعملا يف 11۲

 .امهيف : هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 ص ارا د 2.5 1

 دجو اذإ : هانعمو لا هيفو « هدجو ىذلل وهف : ًازاكر دج ٌعاتم

 .اهل كلام ال ضرأ يف

 .امهيف :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 هنع هللا يضر ّرمع نأل ؛(سمُخ :رحبلا نم جرختسُت ٍةيلح لك يفو
 ا اا

 ةمينغ هنم ذوخأملا نوكي الف ءٌرهقلا هيلع ذري مل رحبلا َرْعَق نأ :امهلو
 ` ناك نإ

 لوقو ءٌرحبلا "'هَرَسَد اميف :هنع هللا يضر رمع نع يورملاو

 ا هيفو «هدجو يذلل وهف :ًازاكر جو عاتم) :لاق

 بهذلا ةلزنمب ةمينغ هنأل ؛(اهل كلام ال ضرأ يف جو اذإ :هانعمو
 “ غا لات فار ةةضفلاو

3F E ¢ 3Fان  

 «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع بيرغ :۳۸۳/۲ ةيارلا بصن يف لاق )١(

 هفنصم يف قازرلا دبع هاور «هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع نع وه امنإو
 . 57/١7 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو 223٠١ 77) ةبيش يبأ نبا فنصم )1۹۷٥(«

 «برحلا راد يف يذلا رحبلا هرسد اميف :هتروصو «ّربلا ىلإ هامرو هَعَقَد يأ (؟)

 ناكف ءهوذخأف «برحلا راد رحب لحاس ىلع هودجوف «برحلا راد شيجلا لخدف

 . ٠٤١/٤ ةيانبلا .سمخلا هيف بجيف :ةمينغ



 11۳ باب

 باب

 رامثلاو عورزلا ةاكز

 شعلا : هريثكو ضرألا هتِجرخأ ام ليلق يف : هلا ر ا وبا لاق
3 

 . شيشحلاو بّصَقلاو بّطحلا الإ ءءامسلا هنس وأ احس ياس ءاوس

 . قسوأ ةسمخ لب اذإ ءةيقاب ةرمث هل اميف الإ ٌرْشْعلا بجي ال :الاقو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا عاصب ءًاعاص نوتس : قسولاو

 .رشع امهدنع تاوارضخلا يف سيلو

 باب

 رامثلاو عورزلا ةاكز

 : هريثكو ضرألا هتجرخأ ام ليلق يف :هللا همحر ةفينح وبأ لاك :لاق

 .شيشحلاو بصقلاو بطحلا الإ ءءامسلا هنس وأ اب را هاون فعلا

 قسوأ ةسمخ خب اذإ «ةيقاب ةرمث هل اميف الإ شعلا بجي ال :الاقو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا عاصب اعا نوش: قيمولاو

 .(ٌرشع امهدنع تاوارضخلا يف سيلو

 .ءاقبلا طارتشا يفو «باصنلا طارتشا يف :نّيعضوم يف فالخلاف

 )١( :يأ ءاعاص٠٠ :قسولا نوكي هيلعو «غک٣ , 54 :يواسي عاصلا ٠١97كغ.



 رامثلاو عورزلا ةاكز ۱٤

 ٠06 هو ٠و د. وأو «٠ هو وأو هاو هوه هوه ههه هه هاه CO GO GOGO هلو O هه © û 4 ¢ 4 4 هه

 ةسمخ نود اميف سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :لوألا يف امهل
 ول

 7 ديع كامو

 .انغلا ققَحَتل ؛هيف باصنلا طرتشُيف ةقدص هنألو

 تجرخأ ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :هللا همحر ةفينح يبألو
 .لصف ريغ نم « ””«رشعلا هيفف :ضرألا

 «قاسوألاب نوعيابتي اوناك مهنأل ؛ةراجتلا ةاكز :هاّيَوَر ام ليوأتو
 ع 57 چ و

 .امهرد نوعبرأ :قسولا ةميقو

 ؟اينِغلا وهو «هتفصب فيكف « هيف كلاملاب َربتعم الو
 رر و و و .

 .ءامث هلك وهو «ءامنتسالل هنأل ؛لوحلا طرتشي ال اذهلو

 2 و

 تاوارضخلا يف سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : يناثلا يف امهلو
ON 

 . (ةقدص

 .(418) ملسم حيحص )۱٤٤۷(« يراخبلا حيحص )۰

 دنسم يف :«رشعلا فصن وأ «رشعلا :ضرألا تجرخأ ءيش لك يف» :ظفلب ()

 .٦۳۸ص يعملألا ةينمو 200/7 رابخإلاو فيرعتلا يف امك ءورسخ نبال ةفينح يبأ

 :حضنلاب يقس اميفو «رشعلا :ًايرّتع ناك وأ «نويعلاو ءامسلا تَقَس اميف» : ظفلبو
 .(441) ملسم حيحص )۱٤۸۳(« يراخبلا حيحص يف :«رشعلا فصن

 ةيانبلا .اهنم جراخلا يف ٌرشعلا بجو :نونجم وأ يبصل ضرألا تناك نإف (۳)

1 . 

 .ءاقبلا طارتشا يف يأ (5)

 امنإو «حيحصب سيل ثيدحلا اذه دانسإ :لاقو ء(1۳۸) يذمرتلا ننس (4)
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(Data 2. 7 5رشعلا نيعتف « ةيفنم ريغ ةاكزلاو هير 2 2 . 

 ةف بأ دحأ هيو. نشاقلا اهذخأي ةقدص ىلع لومحم اهو رمو
 .هيف هللا همحر

 «ةيمانلا ضرألا يه :""ببسلاو «ئقبي ال امب ىَمْنَتس دق ضرألا نألو
 .«ارخملا اهيف بجي اذهلو

 © قن لب «ةداع ناتحلا يف تبنتسُت الف :شيشحلاو ُبّصَقلاو ْبّطحلا امأ

 EEC مق لزج او
 ©”يسرافلا ُبّصقلا :روكذملاب ُدارملاو

 ها .ةقدص تاورضخلا يف سيل نأ «ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ءًالسرم ئورُي
 يف مساق ةمالعلا متخو 7577/1١« ةياردلا رظني «مالك هيفو «(۱۹۱۲) ينطقرادلا ننس

 يتأتو :ًالئاق هل ًايوقم ةفلتخملا هقرط دّدع نأ دعب ثيدحلا ۲ رابخإلاو فيرعتلا

 ها .قيرطلا ةرثك يف - رجح نبا  انخيش قي

 .رشعلا يفن نيعتف «ةاكزلا يفن ىلع لدي ام هيف سيل ثيدحلا نأ ينعي )١(

 .(رشعلا هيفف :ضرألا تجرخأ ام» :ملسو هيلع هللا اص هلوق نم (۲)

 .يدعس ةيشاح .رشعلل يأ (۳)

 عورتا اوين ايزي يانا و ري بعل اا

 .ئقنت :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يفو (5)

 .يدعس ةيشاح .مالقألا هنم ذختُت ام وهو (1)
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 .نيلوقلا ىلع ءرشعلا فصن هيفف : ةيناس وأ ةيلاد وأ ٍبْرَغب ىّقس امو

 8 نارفعّرلاك «قسوپ ال اميف : هللا همحر فسوی وبأ لاق

 قسوي ام ىندأ نم ٍقسوأ ةسمخ ةميق هتميق يق ْتَعَلَب اذإ رشعلا هيف بجي

 ت 3 هذ 2 2 2 ع

 امهب دّصقي هنأل ؛رشعلا امهيفف :'"'”ةريرذلا بّصقو «ركسلا بصق امأ
 م و

 ."امهنود ءٌرَمثلاو حلا :دوصقملا نأل ؛نْبَتلاو .فعّسلا يفالخب

 ىلع «رشعلا فصن هيفف : ئاش وأ “ةيلاد و [j برع يس هس امو) :لاق

 ا مالا ذاق ا هيف كت ةنؤملا نأل ؛(نّيلوقلا

 .ةمئاسلا ىف رم امك ءةكّسلا رثكأ ربتعملاف :ةيلادب وأ ءاحيس ىقس نإو
 هو o 2 1 ت 4

 :نطقلاو نارفعّرلاك «قسوي ال اميف :هللا همحر فسوي وبأ لاق)

 .(قسوي ام ىندأ نم قسوأ ةسمخ ةميق هتميق ْتَغَلَب اذإ رشعلا هيف بجي

 اذهب يمسو «ءاودلا عم عضويو نحطي ءدنهلا نم هب تؤي بصقلا نم ٌعون )١(

 .هال59 ةخسن ةيشاحو «ه"155 ةخسن ةيشاح .ةّرذف ةَرذ لعجي هنأل ؛مسالا

 تاتف يه :يرشخمزلا لاق «بيّطلا نم ٌعون :ةريرذلا :(ررذ) رينملا حابصملا يفو

 .دنهلا نم هب ئتؤي بصق وهو «بيطلا بصق

 .نبتلاو فعسلا نود يأ (۲)

 .ميظعلا ولدلا يأ (۳)

 .ءاملا جارخإل لمعتسُي بشخلا نم ءيش وهو ءاهتعزن :ولدلا تولد :نم (5)

 .(ولد) رينملا حابصملا «(ولد) برغملا
 .اهيلع ئقتسي يتلا ةقانلا (0)
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 نم ٍدادعأ ةسمخ جراخلا غلب اذإ ٌرشُعلا بجي : هللا همحر دمحم لاقو

  SESEلْمِح لك .لامحأ ةسمخ نطقلا يف َربتعاف :

 .ءاتمآ ةسمخ : نارفعزلا يفو رم ةئامثلث

 . رششعلا ضرأ نم دخ اذإ شعلا : ٍلَسَعلا يفو

 7 رشلا ٌريدقتلا نكمي ال هنأل ؛"اننامز يف "”سرواجلاو ةرذلاک

 .ةراجتلا ضورع يف امك «هّنميق تربّتعاف «هيف

 نم ٍحادعأ ةسمخ جراخلا ب اذإ ٌرشْعلا بجي :هللا همحر دمحم لاقو)

 :لُمَح لك ءلامحأ ةسمخ نطقلا يف َربَتعاف دي

 .("”ءاتمأ ةسمخ :نارفعزلا يفو نم ةئامثلث

 عون هب رّدقُي ام ئلعأ هنأ رابتعاب ناك قيسولاب َريدقتلا نأل
 .(رثشُعلا ضرأ نم دي اذإ ثلا :ٍلّسَعلا يفو) :لاق

 و 5 5 5

 هبشأف «ناويحلا نم دلوتم هنال ؛بجی ال : هللا ةر فاا لاقو

 .مسيربإلا

 حابصملا .نخدلا نم عون :ليقو «هنم رغصأ وهو «ةرذلا هبشُي بح وهو (۱)

 .ئرخأ نود ءخسن يف تبثم :سرواجلا :ظفلو .(سرج) رينملا

 /١00. 6 ةيانبلا .انرايد :خسُن يفو (۲)

 «نانمأ :ُنَملا عمجو «نالطر :اتملاو «نَملا :لاقي :تلق .نانمأ :خسُت يفو (۳)
 .غ450 :تامارغلاب لطرلا ردقو ء(ننم) طيحملا سوماقلا رظني .ءانمأ :اّنملا :عمجو

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :هعون :ظفل (8)

 .41/7 مألا (5)
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 .رثك وأ لق شعلا هيف بجي : هللا همحر ةفينح يبأ دنع مث

 وه امك ,قسوأ ةسمخ ةميق هيف ٌربتعَي هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 برق ردع علبي تح هيف ءيش ال هنأ : هنعو هلأ

 قلا :لّسَعلا يف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 مف اذه لا افر «نامسلاو: """راوثآلا نم لواك لسنا نالو

 .اهيف شع الو ,"”قاروألا لوانتي هنأل ؛ّرَقلا دود فالخب
 ال هنأل ؛(رْثَك وأ لق شعلا هيف بجي :هللا همحر ةفينح يبأ دنع مث)

 .باصنلا ٌربتعَي

 وه امك «قّسوأ ةسمخ ةميق هيف ٌريتعَي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو)

 .( بوق ق رع لي يعمي ينلالالا :هنعو لأ

 هيلع هللا ئلص هللا لوسر ىلإ نوُدؤي اوناك مهنأ ةبابش شش ثيدحل

A 

 ىف امك ءديج هدئسو )١875(«: هجام نبا ننس «ًاغالب (۳۳۷) أطوملا )١(

 رظنيو VET)» يقهيبلا ننس )٤۷١(« طسوألا مجعملا ٥٦/۲ رابخإلاو فيرعتلا

 ۲٠٤/١. ةياردلا

 .رهزلا وهو :روت :عمج (۲)
 .توتلا رجش قاروأ يأ (۳)

 )٤( ةيانبلا .يواحطلا حرش يف اذك ءم نوسمخ يواستو «ةبرِق :عمج ٤ /٠١۸.

 ۳۹۲/۲ ةيارلا بصن رظني «مالك ثيدحلا يفو )١60١(« دواد يبأ ننس (5)
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+2 
 . ءانمأ ةسمخ : هنعو

 6 05 1 يلو # هل ی

 .الطر نوثالثو ةتس : قرف لك «قارفأ ةسمخ : هللا همحر ٍلمحم نعو
 ت 24 كك

 0 .٠ چ چ o 2 و رر و
 رجأ هيف بستحي ال : ٌرشعلا هيف امم ضرألا هتجرخأ ءيش لكو

 .رقبلا ةقفنو «لاّمعلا . 4

 5 و

 .ءانمأ ةسمخ :هنعو)

E 52 ب ر  
 ؛(الطر نوثالثو ةتس :قرف لك «قارفأ ةسمخ :هللا همحر دمحم نعو

 .هعون هب ردقي ام ئصقأ هنأل

 .ركسلا بصق يف اذكو

 .رشعلا هيفف :رامثلاو لَسَعلا نم لابجلا يف دَجوي امو

 ضرألا وهو «ببسلا مادعنال ؛بجي ال هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ةيمانلا
 و کا مه مس

 .جراخلا وهو «لصاح دوصقملا نأ : " هاظلا هجو

 وجنأ هيف نسسشحي آل :رشعلا هيف امم ضرألا هتجرخأ ءيش لكو) :لاق
 تے 0 0 0 2

 توافتب مكح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(رقبلا ةقفنو «لاّمعلا

 .اهعفرل نعم الف «ةنؤملا توافتل ؛”بجاولا

 .ةبابش ينب :باوصلاو «ةرايس ينب :خسُت يفو 204/7 رابخإلاو فيرعتلاو

 ١59/5. ةيانبلا .بوجولا وهو «ةياورلا رهاظ يأ )١(

 :امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح ىلإ ريشي هنأك ۲۹٤/١: ةياردلا يف لاق (۲)



 رامثلاو عورزلا ةاكز ۲۰

 .ًافعاضم ٌريثعلا هيلعف : ٍرشُع ضرأ هل ٰيبلغت

 . مهدنع اهلاح ىلع يهف : ٴيمذ هنم اهارتشا ناف

 همحر ةفينح يبأ دنع ييلغتلا ملسأ وأ ملسم هنم اهارتشا اذإ كلذكو

 1 2 و نق 7 5 7 1
 ٍدحاو رشع ىلإ دوعي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو «هللا

 .(ًافعاضم ٌرشْعلا هيلعف :رشع ضرأ هل "”يبِلغَت) :لاق

 ." مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا عامجإب كلذ فرع

 ًارشع :ملسملا نم يبلغتلا هارتشا اميف نأ :هللا همحر دمحم نعو
 .كلاملا رّيَغتب ريغتت ال هدنع ةفيظولا نأل ؛ًادحاو

 زاوجل ؛(مهدنع اهلاح لع يهف :يمذ هنم اهارتشا نإف) :لاق
 .رشاعلا ىلع رم اذإ امك «ةلمجلا يف هيلع فيعضتلا

 ةفينح يبأ دنع يبلغتلا ملسأ وأ «ٌملسم هنم اهارتشا اذإ كلذكو) :لاق

 راه فلا نال كارا الما فعلا ناك ارس اخ

 .جارخلاك ءاهيف امب ملسملا ئلإ لقتنتف ءاهل ةفيظو
 ىلإ يعادلا لاوزل ؛(لحاو رشع ىلإ وعت :هللا همحر فسوي وبأ لاقو)

 .فيعضتلا

 .ًابيرق مدقت دقو ««رشعلا فصن :حضنلاب يس امو ءرشُعلا :نويعلاو ءامسلا تقس اميف»

 .ئراصنلا نم موق )١(

 .مهعم هحلص يف هنع هللا يضر رمع ةصق يف امك «يتوكس ٌعامجإ وهو (؟)
 .ةاكزلا لوأ يف هنع هللا يضر رمع رثأ جيرخت مدقتو ٠١١/4 ةيانبلا

 .دوعي :خسُن يفو «ةفيظولا يأ (۳)
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 5 و
 . هنع حص اميف «هللا همحر دمحم لوق وهو

 : اهضَبقو «يبلغت ريغ ينارصن نم اهعاب ملسمل ضرألا تناك ولو لم 2 ۰ 3 ٠
 0 + 0 6 ل 1
 هيلع : هللا همحر فسوي يبأ دنعو هللا همحر ةفينح يبأ دنع جارخلا هيلعف

 2 0 ل س 0

 . اهلاح ىلع ةيرشع ىه : هللا همحر دمحم دنعو ءافعاضم ٌرشعلا

 .(هنع حص اميف « هللا همحر دانم لزق وهو) :("باتكلا» یف لاق

 عم هنأ حصألاو «هلوق نايب يف "خلا تفلتخا :هنع هللا يضر لاق

 ىف الإ نأتي ال هّلوق نأ الإ .,فيعضتلا ءاقب ىف هللا همحر ةفينح ىبأ

 .ةفيظولا ريغت مدعل ؛هدنع ققحتي ال ثداحلا فيعضتلا نأل ؛يلصألا
 و

 ءايمذ هب ديري «(يڼارصن نم اهعاب ملسمل ضرألا تناك ولو) :لاق

 قيلأ هنأل ؛(هللا همحر ةفينح يبأ دنع جارخلا هيلعف :اهّضَبَقو «يبلغت َريغ)

 .رفاكلا لاحب

 فراصم فرصيو «(ًافعاضم ٌرشْعلا هيلع :هللا همحر فسوي يبأ دنعو)
 و 2

 .ليدبتلا نم نوهأ اذهو «يبلغتلاب ارابتعا ؛جارخلا

 2 ع 22 5

 ءاهل ةنؤم راص هنأل ؛(اهلاح ىلع ةيرشع يه : هللا همحر دمحم دنعو)
: 0 
 .جارخلاك «لدبتي الف

 )١( ةيانبلا .هللا همحر ةمئألا سمشل طوسبملا نم ةاكزلا باتك يف يأ 5 /١17«

 هوديقي ملو ها .طوسبملا نم ةاكزلا باتك يف يأ :ًاقيلعت ةيطخلا خسنلا يف بتكو
 .ةمئألا سمشل هنأب

 ٠١١/٤. ةيانبلا .عماجلاو «طوسبملا خسن يأ (۲)



 رامثلاو عورزلا ةاكز ۲۲

 يهف : عيبلا داسفل عئابلا ىلع تدر وأ ءةعفشلاب ملسم هنم اهذخأ نإف
 اي

 اذإ : هانعم شعلا هيلعف : ًاناتسب اهّلَعَجف a اذإو
 .رشعلا ءامب هاقس

 .تاقدصلا فراصم فّرصي : :ةياور يف مث

 .جارخلا فراصم فرصي :هنع ةياور يفو

 :عيبلا داسفل عئابلا لع تدر وأ «ةعفشلاب ملسم هنم اهَدَخَأ نإف) :لاق

 .(تناک امك ةيرشع يهف

 .ملسملا نم اهارتشا هنأك «عيفشلا ىلإ ةقفصلا لوحتلف :لوألا امأ

 مل نأك عيبلا لِعَج :داسفلا مكحب خسفلاو ٌدرلاب هنألف :يناثلا امأو

 .درلا قَحّتسم هنوكل ؛ءارشلا اذهب عطقني مل ملسملا قح نألو «نكي

 حلا هيلغف اات اهلعجتف « طخ راد د ملسمل تناك اذإو) :لاق

 .(رشحلا ءامب هاقس اذإ :هانعم

 لثم يف ةنؤملا نأل ؛جارخلا اهيفف :جارخلا ءامب ئقسُن د تناك اذإ امأو

 .ءاملا عم زودت :اذه

 .رئامعلا نم كلذ ريغ وأ راد ءانبل - مامإلا لَبِق نم  ًطّيخا يذلا ناكملا وه (؟)
 /١55. 5 ةيانبلا
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 . ءيش هراد يف يسوجملا ىلع سيلو

 . رثثعلا ءامب هاَقَس نإو جارخلا هيلعف : ًاناتسب اهَلَعَج نإو

 هنع هللا يضر رمع نأل ؛(ءيش هراد يف يسوجملا ئلع سيلو) :لاق

 ."”وفع نكاسملا َلَعَج

 د E هايف جارخلا هيلعف :ًاناتسب اهّلَعَج نإو) :لاق

 .هلاحب قيلت ةبوقع وهو «جارخلا ُنّيعتف «ةبرقلا ئنعم هيف ذإ «رشعلا باجيإ

 دنع نأ الإ «يرّشعلا ءاملا يف ٌرشعلا بجي :امهلوق سايق ئلعو
 دقو «نارشع :هللا همحر فسوي يبأ دنعو ءّلحاو رع :هللا همحر دمحم

 .هيف ةجولا رم
 لخدت ال يتلا راحبلاو نويعلاو رابآلاو ءامسلا هام: فعلا ءاجلا ع

 .لحأ ةيالو تحت

 ."”ةجاعألا اهّقَش يتلا راهنألا ءام :يجارحلا ءاملاو

 ديما لع ےک اراز وی نو نو نو ار

 .راحبلاك دحأ اهيمحي ال هنأل ؛ هللا همحر

 لاومألا باتك يف هركذ ديبع ابأ نأ الإ «هدجأ مل ۲٠٠/١: ةياردلا يف لاق )١(

 .دنس ريغب 4١ ص

 ءدرجدزي رهنو «كلملا رهن لثم «مجعلا دالب يف يتلا ةريغصلا راهنألا يه (؟)

 .5//171 ةيانبلا .ًايجارخ اهؤام راصف «جارخلا لامب راهنألا هذه لصأ نأل ؛ورم رهنو



YYرامثلاو عورزلا ةاكز  

 . يبلغتلا لجرلا يب ضرأ يف ام : نييبلغتلا ةأرملاو يبصلا ضرأ يفو

 .ءيش رشعلا ضرأ يف طفَلاو ءرْيِقلا نيع يف سيلو

 55ش 97 ناك اذإ اذهو «جارخ : جارخلا ضرأ يف هيلعو

 م طانقلا اها د كك هلأ نحر تمر ناد جاو
 لا

 .(يبلغتلا لجرلا ضرأ يف ام :نييبلغتلا ةأرملاو يبصلا , ضر يفو) :لاق

 ؛ةيجارخلا يف :دحاولا جارخلاو يلا ىلا تل علا دكا نك

 .ةضخملا ةنؤملا نود «ةقدصلا بفيعضت ىلع ئرج دق حلصلا نأل

 كلذ فعضيف «رشعلا :نيولسملا نم اناك اذإ ٍةأرملاو يبصلا ىلع مث

 مهنم اناك اذإ

 هنأل ؛(ءيش رشعلا ضرأ ا ‹"رييقلا نيع يف سيلو) :لاق

 الا حک ةرارف ريغ ره امت إو رألا لار نف سل

 22101 ناك اذإ اذهو «جارخ :جارخلا ضرأ يف '' ”هيلعو) :لاق

 .بلغت ينب نم يأ )١(

 .تفزلا يأ (۲)

 .١ا/١ / 5 ةيانبلا .نيعلا يف ذ ءاملا هجو لع نوكي نهد وه (۳)

 «قازرألا هب ئنعو ءاهنم لصحي ام وهو ا :ضرألا لرو «لُي :عمج وه )٤(

 ٠۷١/٤. ةيانبلا .اهوحنو ةطنحلاك

 .طفنلا يأ (05)

 :امهدحأ :نّيهجو هعجرم لمتحي :هيلع : يف ريمضلاا 64 ةيانبلا يف لاق (5)



 0 رامثلاو عورزلا ةاكز

 . ةعارزلل ًاحلاص اهُميرح

 هللاو «ةعارزلا نم نكمتلاب َقّلعتي جارخلا نأل ؛(ةعارزلل ًاحلاص “اهُميرح
 .ملعأ ئلاعت

 HR د ا #

 عضاوم ةحاسم رّدقُت يأ - حّسمُي نأب ءريقلاو طفنلا ىلع :ينعي «طفنلا ىلإ عجري نأ
 وهو «- ًاعبات نيعلاو ءًاعوبتم ضرألا نوكت يأ - «ضرألل ًاعبات «ريقلاو طفنلا - نيع
 .خياشملا ضعب رايتخا

 نيع يف لجرلا ىلع يأ «ةنيرقلا هيلع لدت يذلا لجرلا ىلإ عجري نأ :رخآلاو
 «- ةعارزلل ًاحلاص ناك اذإ اهميرح يف يأ - «جارخ :جارخلا ضرأ يف ريقلاو طفنلا
 5/١ 7١. ةيادهلا ناشطعل ةياقسلا رظنيو

 نّمضملا ةيادهلا صن يفو «هميرح :خسُت يفو «طفنلاو ريقلا نيع ميرح يأ )١(

 .ريقلاو طفنلا نيع ميرح يأ :هلوقب ينيعلا اهحرشو :امهميرح ٤ /۱۷١: ةيانبلا يف

 هتحاسم رّدقت يأ - حّسمُيف ‹هيف هل لصحي ام ءاقلإل هبحاص هدعأ ام وه :ميرحلاو

 «هتجاحل هبحاص هلَّطع امنإو «ةعارزلل حلاص لصألا يف هنأل ؛جارخلا هيف بَجويف «-
 .(طوطخم) يقانغسلل ةياهنلا ها .هنع جارخلا طقسي الف



 باب

 زوجي ال نّمو «هيلإ ٍةقدصلا عفد زوجي نم

 َنياممْلاَو نيكتسصْلاَو ِءاَرَقُمْلِإ ُتَكَدّصلأ امَنإ» : للاعت هّلوق : هيف لصألا
 ير ليس ناو هلأ ليس فو َنيِمِردَمْلاَو باقرلآ يفَو موف وفول اهل 0 ياخ ع - صم E E 2 سوو و

 . ٠٠ /ةبوتلا .ةيآلا . 4 ميك يلم هاو آتم
 ٌرعأ ئلاعت هللا نأل ؛مهبولق ةفلوملا اهنم طقس دقو ءيفانصأ ةينامث هذهف

 .هل ءيش ال نم : نيكسملاو ‹َءيش ئندأ هل نم :ٌريقفلاو مهنع نغأو «مالسإلا

 باب

 زوجي ال نّمو «هيلإ ةقدصلا عفد زوجي نم

 ِهَرَفْمْلِل ُتَدَصلَا اَمَّنِإ# :ئلاعت هلوق :هيف لصألا) :هللا همحر لاق هر وود ها هه 4 1 4. - 0 5 ٠ مسرع م سري

 ص م 0012 2سم ع يوو و سدس سل سم ر

 ليس فو َنيِمِردَعْلاَو باقرلآ فو مهولف ةفلوملاو الع َنيِلمِدمْلاَو ِنكسملاو

 ٠٠. /ةبوتلا .( يصح مع هلو هنآ تم ةسرف ليسا نيَو هَل
 ا 5 و رتل رض و 5

 ىلاعت هللا نأل ؛مهبولق ةفلؤملا اهنم طقس دقو ءيفانصأ ةينامث هذهف

 .""عامجإلا دقعنا كلذ ىلعو ؛(مهنع ئىنغأو ءمالسإلا ّرعأ

 اذهو «(هل ءيش ال نم :نيكسولاو «ءيش ئندأ هل نم :ريقفلاو) :لاق
 6 «» 0 هم

 . هللا همحر ةفينح يبأ نع يوم

 )١( .مهنع هللا يضر يتوكسلا ةباحصلا عامجإ يأ البناية  /٠۷١.



 ۷ زوجي ال نّمو «هيلإ ةقدصلا عفَد زوجي نم

 عسي ام هيطعيف «هلمع رذدقب ليع نإ ٌمامإلا هيلإ مفدي لماعلاو
 .نمثلاب رّدقم ريغ .هّئاوعأو

 © 2 ١ »و وج

 هو لكلو « سكعلا ئلع : ليق لوو

 ءاش نإ اياصولا باتك يف هركذنس «دحاو فنص وأ «نافنص امه مث

 .ئلاعت هللا

 ام هّيطعیف ءهلمع ردقب لع نإ مامإلا هيلإ عفدي °” إماعلاو) : لاق

 .(نمثلاب ردقم نيك 2"هئاوعأو هعسي

 اذهلو «“ةيافكلا قيرطب هقاقحتسا نأل ؛هللا همحر '”ىعفاشلل ًافالخ

 لماعلا اهذخأي الف ءةقدصلا ةهبش هيف نأ الإ ءاينغ ناك نإو ُذخأي

 .خسولا ةهبش نع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسزلا ةبارقل ًاهيزنت ؛يمشاهلا
 3 م

 .هقح يف ةهبشلا ربتعُت ملف «ةماركلا قاقحتسا يف هيزاوي ال ينغلاو

 .يعاسلاب ئمسيو «تاقدصلا ذخأل مامإلا هثعبي يذلا وه )١(

 لمعل هسفن رف نم لكو لمعلا اذهل هسفن غرف هنأل ؛مهبايإو مهباهذ ةدم (1)
 ىلع كلذ سيلو «ةلتاقملاو ةاضقلاك «ًاقزر كلذ ىلع قحتسي :نيملسملا رومأ نم

 «ةمولعم ٍةرجأو «ةمولعم ٍةدم وأ «مولعم لمع ئلع الإ نوكت ال اهنأل ؛ةراجإلا هجو
 7١. 5/1 ةيانعلا .نمثلاب كلذ رّدقي ملو

 .نمشلاب رّدقم ريغ هيفكي يأ «هعسي ام نوک لاح يأ ()

 رظنيو ۱۸٠/٤ ةيانبلا رظنيو ٠۲٠٤/۲ ريدقلا حتف .نمثلاب هدنع ردقي يأ (5)

 .مهدنع ليصفت عم «4947/4 ريبكلا يواحلا :ةيعفاشلا بتك نم

 .هلمعل هقحتسي هنأل ؛ةقدصلا قيرطب ال يأ )٥(



 زوجي ال نّمو «هيلإ ةقدصلا ُمْفَد زوجي نم ۸

 . مهباقر كف يف اهنم نوبتاكملا ناَعي : باقّرلا يفو ت 2 4 5 0

 .هنْيَد نع ًالضاف ًاباصن ُكِلمَي الو «نيَد ِهَمِزَل نم : مراغلاو

 . هللا همحر فسوي يبأ دنع ةازغلا عطقنم : هللا ليبس يفو

 ."لوقنملا وه ؛(مهباقر كف يف اهنم نوبتاكملا َناَعُي :باقرلا يفو) :لاق

 .(هنْيَد نع ًالضاف ًاباصن كمي الو ُنْيَد هَمِزَل نم :مراغلاو) :لاق
 «نْيَبلا تاذ حالصإ يف َةماَرَع َلّمَحَت نم :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 ظ .نيتليبقلا نيب "ةرئانلا ءافطإو
 ؛(هللا همحر فسوي يبأ دنع “ةازُعلا عطقنم :هللا ليبس يفو) :لاق

 ."'قالطإلا دنع مّهافتملا وه ”'هنأل

 «باقرلا يفو :ةيآلا ريسفت هللا همحر فتصملا دارم ٤ /۱۸١: ةيانبلا يف لاق )١(

 يف ريرج نبا هَّلَقَن دقو «لوقنملا وه ةاكزلا نم نيبتاكملا نوع يأ «كفلا ريسفت ال

 ةيارلا بصن رظني «هنع هللا يضر يرعشألا ئسوم يبأ نع )١17855( هريسفت

 .يعخنلا ميهاربإو ريبج نب ديعس نع يورو ؛ 5

 نيد ءاوس «نويدلا بابرأ مه :نومراغلا 97/١: بلاطملا ئنسأ يف لاق (۲)

 وهو «ةنتف نيكستل همزل وأ «ةنتف نيكستل ال ءنامضل همزل وأ ءهسفن ةحلصمل همزل

 ۳۸۲/١. رايخألا ةيافك رظنيو .ها .نيبلا تاذ حالصإ

 .ةوادعلا يأ ءرانلا :نم (۳)

 ةيشاحو ۱۸٤/٤ ةيانبلا رظني .نيدهاجملا ءارقف يأ ءةازغلا ءارقف يأ )٤(

 .ةيادهلا ئلع يدعس

 .وزغلا يأ (5)

 .هللا ليبس :هلوق قالطإ يأ (0



 ۲۹ زوجي ال نمو «هيلإ ةقدصلا ٌعْفَد زوجي نم

 . جاحلا عِطقنم : هللا همحر دمحم دنعو

 1 ۴ 1 0 و
 .هيف هل ءيش ال رخا ناكم يف وهو «هنطو يف لام هل ناك نم : ليبسلا نباو

 0 و 05

 نأ هلو ۰ مهنم ٍدحاو لك ىلإ عفدي نأ كلامللف ءةاكزلا تاهج هذهف

 .لحاو فص ىلع رصتقي

 .(جاحلا عطقنم :هللا همحر دمحم دنعو)

 کا 557 ١ 2 أ #0 ر

 هيلع هللا لوسر هَرَمَأَف هللا ليبس يف هل اريعب لَعج الجر نأ يور اَمِل
 ."”جاحلا هيلع لوحي نأ مالسلاو ةالصلا

 .ءارقفلا وه فرصملا نأل ؛اندنع ةازغلا ءاينغأ ىلإ "فرصت الو ت و

 ال َرَخآ ناكم يف وهو «هنطو يف لام هل ناك نم :ليبسلا ٌنباو) :لاق
 ١ .هيف هل ءيش

 نأ هلو «مهنم راحاو لك ىلإ َمَقْدَي نأ كِلامللف «قاكزلا "”تاهج هذهف
 .(رلحاو يفثِص ىلع رصتقي

 لك نم ةثالث ىلإ فرصَي نأ الإ وجي ال :هللا همحر ”يعفاشلا لاقو

 ` .قاقحتسالل ماللا فرحب ةفاضإلا نأل ؛يفنص

 دهاوش هلو «(5778) يئاسنلا ننس «هنع تكسو «(۱۹۸۸) دواد يبأ ننس (۱)
 ۳۹٥/۲. ةيارلا بصن رظني «تايوقمو

 .ةاكزلا يأ (۲)

 .ةبعكلا تاهجك ءاهّنيع ال «ةاكزلا تاهج يأ (۳)

 805/١". رايخألا ةيافك (5)



 زوجي ال نّمو «هيلإ ةقدصلا عْفَد زوجي نم 50

 نم كلذ ئوس ام هيلإ عقديو 2يَمذ ىلإ ةاكزلا عقدي نأ ٌروجي الو
 . ةقدصلا

 اذهو «قاقحتسالا تابثإل ال «فراصم مهنأ نايبل ةفاضإلا نأ :انلو

 هاب الف ؛فراصم اوراص رقفلا ةّلِعلو «/لاعت هللا رح ًةاكزلا نأ فرع امل

 .هتاهج فالتخاب

 ف هللا يضر سابع نباو ءرمع نع ٴيورم هيلإ انبهذ يذلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛؟(يّمْذ ىلإ ةاكزلا َمَقدَي نأ زوجي الو) :لاق

 ."””«مهئارقف يف اهّدّرو «مهئاينغأ نم اهڏخ» :هنع هللا يضر ذاعمل

 .(ةقدصلا نم كلذ ئوس ام "”هيلإ عفديو) :لاق

 فسوي يبأ E وهو ‹عفدي ال :هللا همحر «”يعفاشلا لاقو

 .ةاكزلاب ارابتعا ؛ هللا همحر

 .“«هّلك نايدألا لهأ ئلع اوقّدصت» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 )١( ةبيش يبأ نبا فنصم يف :هنع هللا يضر رمع نع ۲/٠٤٠٥ عطقنم هدانسإو ‹

 ةياردلا يف امك ١/ »757يقهيبلا ننس يف :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو 1//,.

 .(۱۹/۲۹) ملسم حيحص «(۱۳۹۵) يراخبلا حيحص (۲)

 .يمذلا ئلإ يأ (۳)

 ."59/7 بلاطملا ئنسأ (5)

 دمحم خيشلا ةمالعلا هققحم قيلعت رظنيو )٠١٤۹۹(« ةبيش يبأ نبا فنصم (5)
 ليسارمو تايوقمو دهاوش هلو «ًالوصوم ٥۳۷/۲ ريسفتلا يف متاح يبأ نبا «ةماوع
 :؟ 5/5 ةياردلا اعبي اش دلي



 ۲۳۱ زوجي ال نّمو «هيلإ ٍةقدصلا عْفَد زوجي نم

 ديپ ال

 تيم نيد اهب ئضقي الو تیم اھت فک الز دجسم اهب ٰیتہپ

nينغ ىلإ عقد الو . 

 .ةاكزلا يف زاوجلاب انقل :هنع هللا يضر ٍذاعم ثيدح الولو

 «كيلمتلا مادعنال ؛(تيم اهب فكي الو دجسم اهب لبي الو) :لاق

 .نكرلا وهو

 يضتقي ال ريغلا نيد ءاضق نأل ؛(متيم ْنْيَد اهب ئضقُي الو) :لاق
 ا .تيملا' زم امس ال هم كيلمعلا

 .(قتعَت 5 ةبقر اهب ئرَتْشُي الو) : :لاق

 :ئلاعت هلوق ليوأت يف هيلإ ّبَهَذ ثيح «هللا همحر "'”كلامل ًافالخ

 .٠٠/ةبوتلا .4 باًقرلأ فول
 .كيلمتب سيلو «كلملا طاقسإ قاتعإلا نأ :انلو

 13 ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ينغ ىلإ عقدت الو) :لاق

 ."”«ينغل ةقدصلا

 .ةاّرغلا ينغ يف هللا همحر "”يعفاشلا ئلع ٌةَجُح هقالطإب وهو

 .هانيور ام ئلع «هنع هللا يضر ذاعم ثيدح اذكو

 )١( ةيهقفلا نيناوقلا ١/0/.

 «(1515) دواد يبأ ننس «نسح ثيدح :لاقو «(597) يذمرتلا ننس (؟)

 1١//7517. ةياردلا ۷٠/۲ رابخإلاو فيرعتلا

 .۳۹۸/۱ بلاطملا ئنسأ (۳)



 وفر

Eزوجي ال نمو «هيلإ ٍةقدصلا عفد زوجي نم  

 ن ا

 ءهدلو ىلإ الو ءالع نإو هدَجو «هيبأ ىلإ هتاكز يكزملا عقدي الو

 . هتأرما ئلإ الو «لْفَس نإو هِدلو ٍدلوو

 .هيلإ عقد : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهجوز ىلإ ةأرملا عقدت الو
 و 5 2

 .هدلو ماو ‹هبتاکمو «هربدم ىلإ عفدي الو

 ىلإ الو ءالع نإو هّدَجو «هيبأ ىلإ هتاكز يكزملا ُمَقدَي الو) :لاق
 الف ءةلصتم مهنيب كالمألا عفانم نأل ؛("”لَفَس نإو هددلو ٍدلوو «هدلو
 .لامكلا ىلع كيلمتلا ققحتي

 .ةداع عفانملا يف كارتشالل ؛(هتأرما ىلإ الو)

 امل ؛(هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهجوز ىلإ ةأرملا عقد الو) :لاق

 .انركذ

 ٌرجأ :نارجأ كل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هيلإ عقدت :الاقو)

 «هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ةأرمال هلاق «"'”«ةلصلا ٌرجأو «ةقدصلا
 .هيلع قدصتلا نع هّنلأس دقو

 .ةلفانلا ىلع لومحم وه :انلق

 «كيلمتلا نادْقفل ؛(هددلو مأو ءهبتاكمو «هرّبدم ىلإ عقدي الو) :لاق

 .كيلمتلا مْ ملف «هبئاكم بسك يف قح هلو «هديسل :كولمملا بك ْذِ

 برغملا .ةساسخلا يأ «ةلافّسلا نم هنأل ؛ًاطخف :اهّمض امأو ءءافلا حتفب )١(
 500/١. (لفس)

 )٠٠٠١(. ملسم حيحص )١555(2 يراخبلا حيحص (۲)



 ۳ زوجي ال نمو «هيلإ ةقدصلا عْفَد زوجي نم

 . هيلإ عفدي : الاقو هللا همحر ةفينح ىبأ دنع هضعب قتعأ دق ٍدبع ىلإ الو ا 3 0

 .ًاريغص ناك اذإ ينغ دلو ىلإ الو «”ينغ كولمم ىلإ عقدي الو
 0 ١ وج مر

 . مشاه ينب ىلإ عفدي الو

 هنأل ؛(هللا همحر ةفينح ىبأ دنع هضعب أ دق دبع ىلإ الو) :لاق
 .امهدنع نويدم رح هنأل ؛(هيلإ عفدُي :الاقو) «هدنع بّتاكملا ةلزنمب و 2 7

 .هالومل عقاو كلملا نأل ؛(ينغ كولمم ىلإ عفدي الو) :لاق

 .هيبأ "راسيب ًاينغ دعي هنأل ؛(ًاريغص ناك اذإ ًىنغ دلو لإ الو) :لاق

 تناك نإو هيبأ راسب ًاينغ دعي ال هنأل ؛ًاريقف اريبك ناك اذإ ام فالخب
 فرفز ا

 راسيب ةّينغ دعت ال :ةريقف تناك اذإ اهنأل ؛ينغلا ٍةأرما يفالخبو 2 مو

 .ةريموم ريصت ال :ةقفنلا ردقبو «جوزلا

 ينب اي» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(مشاه ينب ىلإ عفدّي الو) :لاق

 مكضّرعو «مهخاسوأو سانلا “لاومأ ةلاسغ مكيلع مّرح هللا نإ !مشاه
 .*«سمخلا سحب اهنم

 ىلإ ۲٠٠/٤ ةيانبلا يف ينيعلا راشأ دقو :تلق .هّضعب قتعأ :خسُن يفو )١(

 .ةياورو طبض لك ةيجوت نيبو «خسنلا فالخ

 .هيبأ لامب :خسُن يفو (۲)

 5/"7٠1. ةيانبلا .ئثنأ وأ «ىمعأ وأ ءآنِمَر ناك نأب (۳)

 .يديأ :خسُن يفو )٤(

 578/١. ةياردلا ء(۷۲٠٠) ملسم حيحص يف بيرق ظفلب هانعم يف (0)



 زوجي ال نمو «هيلإ ٍةقدصلا عْفَد زوجي نم ٤

 ت ب 3 وے و

 نب ثراحلا لآو «ليقع لآو ءرفعج لآو «سابعلا لآو يلع لآ مهو

 . مهيلاومو «بلطملا دبع

 5 لجر ىلإ ةاكزلا عقد اذإ : هللا امهمحر دمحمو ةفينح وبأ لاق

 ,"”ضرفلا طاقسإب سّددتي «ءاملاك انه اه لاملا نأل ؛ عّوطتلا يفالخب
 .ءاملاب دّربتلا ةلزنمبف :عوطتلا امأ

 لآو «ليقع لآو ءرفعج لآو «سابعلا لآو «يلع لآ مهو) :لاق
 .(مهيلاومو «بلطملا دبع نب ثراحلا

 قيل لا ةيشنؤ فا ربع نب اقا نوبستُي مهنألف :ءالؤه امأ

 ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسرل ىلوم نأ يور املف : مهيلاوم امأو

 ."”«انالوم تنأ ءال» :لاقف ؟ةقدصلا يل لت : :هلأس

 «ةيزجلا هنم حوت ثيح ؛ًاينارصن ًادبع يشرقلا قتعأ اذإ ام فالخب

 "* ےن دقو «صنلاب ئلوملاب قاحلإلاو سايقلا هنأل ؛ قكعملا لاح ربتعيو

 .ةقدصلا

 لجد لإ ةاكزلا عقد اذإ :هللا امهمحر ٌدمحمو ةفينح وبأ لاق) :لاق

 ئري هللا همحر فنصملا نأ ءوضولا يف مدقتو «لمعتسملا ءاملاك نوكي يأ )١(

 .رهطم ريغ ٌرهاط وهف :بهذملا يف دمتعملا امأو «لمعتسملا ءاملا ةساجن

 يذمرتلا ننس )١50٠0(« دواد يبأ ننس يف :«مهسفنأ نم موقلا ئلوم» :ظفلب (۲)

 ."88/17/ رينملا ردبلا يف امك ‹حيحص وهو «(؟0٠515) يئاسنلل ئربكلا ننسلا .(200)

 'ئلع رصّتقاف «ةقدصلاب ًاصاخ صنلا درو ينعي «ةقدصلا صنلا صح يأ (۳)
 .١7ا// 5 ةيانبلا .هادعتي الف «سايقلا فالخ ىلع هدورول ؛صنلا دروم



 ۳٥ زوجي ال نّمو «هيلإ ةقدصلا ٌعْفَد زوجي نم

 ع مے ۶ 5

 «ريقف ىلإ ٍةملظ يف عفد وأ «ٌرفاك وأ يمشاه وأ ينغ هنأ ناب مث ءاريقف هّنظي

 . هيلع ةداعإ الف : هئبا وأ هوبأ هنأ نابف

 .ةداعإلا هيلع : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 2 م 0 0 03 7 2

 ءريقف ىلإ ةملظ يف عقد وأ ءٌرفاك وأ يمشاه وأ ينغ هنأ ناب مث ءاريقف هنظي

 .هيلع ةداعإ الف :هّنبا وأ هوبأ هنأ نابف
 و

 «نيقيب هتطخ روهظل ؛(ةداعإلا هيلع :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 ."0بايثلاو «ىناوألاك راصو ءءايشألا هذه ىلع فوقولا ناكمإو

 ةالصلا هيلع هنإف ءامهنع هللا يضر رايزي نب نعم ثيدح :امهلو

 ,"”تذخأ ام كل !ْنْعَم ايو «تيون ام كل !ديزي اي» :هيف لاق مالسلاو

 .هتقدص هيبأ ليكو هيلإ عقد دقو

 ٌرمألا ئنبيف ءعطقلا نود «داهتجالاب ءايشألا هذه ىلع فوقولا نألو
> 2 

 .ةلبقلا هيلع تهبتشا اذإ امك «هدنع عقي ام ىلع اهيف

 وه ٌرهاظلاو «هئزجي ال هنأ :ينغلا ريغ يف هللا همحر ةفينح يبأ نعو
 و 04

 .لوألا

 .فرصم هنأ هيأر ربكأ يفو عقدف «ئرحت اذإ "”اذهو

 سيل هنأ هيأر ربكأ يفو عقدف «ئرحت وأ ءّرحتي ملو كش اذإ امأ

 .حيحصلا وه ءريقف هنأ مِلَع اذإ الإ « هئزجي ال :بفرصمب

 .ةسجنلاب ةرهاطلا تطلتخا ول اهيف داهتجالا يف يأ )١(

 (E) يراخبلا حيحص )۲(

 /۲٠۹. 5 ةيانبلا .ةداعإلا مدع يأ (۳)



 زوجي ال نمو «هيلإ ةقدصلا ٌعْفَد زوجي نم 75

 .هئزجپ ال : هبتاكم وأ هدبع هنأ َمِلَع مث ءصخش ىلإ َمَفَد ولو

 .ناك لام يأ نِ ًالماك ًاباصن كِلمَي نم ئلإ ةاكزلا عْفَد زوجي الو
 م 3 - - ١ و

 . ابستكم احيحص ناك نإو كلذ نم لقأ كِلمَي نّم ئلإ اهعفد ٌروجيو

 .زاج : عقد نإو ءادعاصف .مهرد يتئام ٍدحاو ىلإ عفدي نأ هركيو

 ؛(هئزجي ال :هبتاكم وأ هذبع هنأ مِلَع مث «صخش ىلإ عقد ولو) :لاق

 رم ام ىلع «ٌنكرلا وهو «كلملا ٍةيلهأ مدعل ؛كيلمتلا مادعنال

 لام يأ نِم ًالماك ًاباصن كِلمَي نم لإ ةاكزلا ْعْفَد زوجي الو) :لاق
 ةجاحلا نع ًالضاف نوكي نأ طرشلاو «هب ٌردقم يعرشلا ىنغلا نأل ؛(ناك

 :نوضولا طرش ءامنلا اهنإو الا

 اخس ناق ناو كلذ نم لقآ كل نم لآ اهمَقَد زوعتو) لاف

 .فراصملا مه ءارقفلاو «ٌريقف هنأل ؛(ابستكم

 وهو ءاهليلد ىلع مُكحلا َريِدأف ءاهيلع فو ال ةجاحلا ةقيقح نألو
 .باصنلا قف

 :عقد نإو ءًادعاصف «مهرد يتئام ٍدحاو لإ عقدي نأ هركيو) :لاق

 .(زاج

 ءاذألا يضعف ءادألا راق لا أل وجيل ةه لاو

 .ينغلا ىلإ

 ءهنم نِغلا برقل هركي هنكل ؛هّبقعتيف ءءادألا مكح نغلا نأ :انلو



 فرخ زوجي ال نّمو «هيلإ ٍةقدصلا ْعْفَد زوجي نم

 .يلإ ُبَحأ : ًاناسنإ اهب ينغُت نأو : هللا همحر دمحم لاق

 مهيف موق لك ةقدص قرف امنإو الب ىلإ ٍدلب نم ةاكزلا لقت هركيو
 .هدلب لهأ نم جوخ مه موق ىلإ وأ ءهتبارق ىلإ ناسنإلا اهّلقنَي نأ الإ

 : هانعم .(يلإ حا نان اهن ينغُت نأو : هلا همحر دمحم لاق)

 .ةوركم ًاقلطم "”لاؤسلا نع ءانغإلا نأل ؛كلذ هموي يف لاؤسلا نع ءانغإلا
 وع ص يف هر

 "موق لك ةقدص قّرقُت امنإو «رللب ىلإ لب نم اكزلا لقت هركيو) :لاق

 .“هنع هللا يضر ناعم ثيدح نم هيف انيور امل ل ؛(مهيف

 .راوجلا ّقَح ةياعر :هيفو
 5 4 و ےک رە

 لهأ نم جوخ مه موق ىلإ وأ ءهتبارق ىلإ ناسنإلا اهلقني نأ الإ)
 .ةجاحلا عقد ةدايز وأ ‹«ةلصلا نم هيف امل ؛(هدلب

 قلطم فرصملا نأل ؛ًاهوركم ناك نإو هأزجأ :مهريغ ئلإ لقت ولو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «صنلاب ءارقفلا

 FF 8 د6 ا

 )١( ريغصلا عماجلا يف 1

 .ئرخأ نود «خسُت يف تبثم :لاؤسلا نع :هلوق (1)

TT يفو )۳( 

 .ًابيرق مدقتو ««مهئارقف يف درنو «مهئاينغأ نم ذَخوُت» :ثيدح يأ (5)



 باب ۸

 باب
 رطفلا ةق ةقدص 8

 رادقمل ًاكلام ناك اذإ < ءولسملا < ٌرحلا ىلع ةبجاو رطفلا ةقدص

 . هلديبعو ‹«هحالسو ءهسرفو ‹ هئاثأو « هبايثو «هنكسُم نع ًالضاف  باِصُنلا

 ۶ ع و 0 و

 رادقمل اكلام ناك اذإ ءملسملا ءّرحلا ىلع ةبجاو رطففلا ةقدص)

 .("”هدليبعو «هحالسو ؛هيسرفو «هثاثأو «هبايثو ؛هنكسُم نع ًالضاف «باصُنلا

 ا ا واوا : هبط يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف وا
 ا ريغص «رلبعو

 ۳) ھ
 .هنع هللا يضر - يرذعلا ريعص وأ - قودملا يعض نب ةلهت و (ريعش نم

 .عطقلا مدعل ؛بوجولا تبثي ؟”هلثوبو

 ًاعاص وأ «رمت نم ًاعاص وأ رب نم

 .يدعس ةيشاح .ةراجتلل ال ؛ةمدخلل مه نيذلا هديبع يأ )١(

 .7//551 بابللا لع هتقّلع ام رظني .غك ۳, ٠٤۰ :تامارغلاب عاصلا ردق (۲)

 تاياورل رظنيو 0١5/7 مكاحلل كردتسملا )١516(« دواد يبأ ننس (۳)

 ۸١/۲. رابخإلاو فيرعتلا ٠٤١1/۲ ةيارلا بصن : هيوارو ءههوجوو ثيدحلا

 ضرفلا ال ا



 ۳۹ رطفلا ةقدص
2 

 .هسفن نع كلذ جرخي

 سم عار 2 2 ت ت مر

 .ةبرق عقتل :مالسإلاو «كيلمتلا ققحتيل :ةيرحلا طَّرَشو

 ر رهظ نع الإ ةقدص ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل :راسيلاو

 كِلمَي نم ىلع بجت :هلوق يف هللا همحر "”يعفاشلا ىلع ةّجح وهو ر 2
 5 ع 2

 .هِلاّيِعو هسفنل هموي توق "نع ةدايز
 ركذ امع الضاف «هب عرشلا يف ئنغلا ريدقت نأل :باصنلاب راسلا ردقو ف 5 ٠ 0 2 ب ٠ ا E ل

 :ةيلصألا ةجاحلاب ةحَتسملاو «ةيلصألا ةجاحلاب ةقحّتسم اهنأل ؛ءايشألا نم

 ا aT ءةقدصلا 2 :باصنلا ا

 .«لثنألاو ركذلا ىلع رطفلا 5 ا هيلع هلل لص هللا 8 ٌضَرْف»

 .ثيدحلا

 ثيدح باب ىف يراخبلا هقّلع دقو ء(۲۸٤۷۳ ءال1560) دمحأ دنسم )١(

 ريخ» : ظفلب )“9 ملسم حيحصو «(٩٩٤٤۱)يراخبلا حيحص يف وهو (,؛(70

 759/١. ةياردلا رظنيو ««ىنغ رهظ نع ناك ام :ةقدصلا

 ."ا/١/١ رايخألا ةيافك (۲)

 .ئلع :خسُن يفو ()

 .ءامنلا :خسُت يفو (5)

 )۹۸٤(. ملسم حيحص )۱٥۰۳(« يراخبلا حيحص (5)



 رطفلا ةَّثدَص 4

 . هتجوز نع ىدْؤي الو ‹ةمدخلل هكيلاممو ‹«راغصلا هدالوأ نعو

 يليو .هنومُي سأر :ببسلا نأل ؛(راغصلا هدالوأ نع) جرخي (و)

 لسا ةرامأ يهو «سأرلا ٌةاكز :لاقي «هيلإ فاض اهنأل ؛ هيلع

 «سأرلا ٍددعتب ددعتت اذهلو ءهُّتقو "هنأ رابتعاب :رطفلا ىلإ ةفاضإلاو

 .مويلا داحتا عم

 ام هب قحلیف هيلع يليو ءهتومي وهو «هسأر :بوجولا يف لصألاو

 .مهيلع يليو ءمهثومي هنأل ؛راغصلا هدالوأك «هانعم يف وه

 .(ةمدخلل) اوناك اذإ اذهو «ةنؤملاو ةيالولا مايقل ؛ (هكيلاممو)

 ةفينح يبأ دنع مهلام نم يّدؤي :لام مهل ناك نإف «"”راغصلل لام الو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو

 .ةقفنلا هبشأف «ةنؤملا ئرجم هارجأ عرشلا نأل ؛هللا همحر ٍدمحمل ًافالخ

 اهيلي ال هنإف «ةنؤملاو ةيالولا روصقل ؛(هتجوز نع يدوي الو) :لاق
 ."0ةاوادملاك «بتاورلا ريغ يف اهُثومي الو «حاكنلا قوقح ريغ يف

 )١( ةيانبلا .بوجولا تقو يأ 65/77١.

 /77١1. 5 ةيانبلا .هيلع بجو يذلا سأر يأ (۲)

 .لام مهل نكي مل نإ راغصلا هدالوأ نع هلام نم بألا يكزيو يأ ()

 امأو «بتاورلا ريغك ءاهجالع ةنؤم همزلت الف :هئجوز تضرم اذإ يأ (5)
 همزلتف :ةتباث يأ :ةبتار :عمج :بتاورلاو «ئنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا لثم «بتاورلا

 .۲۲۳/ 5 ةيانبلا رظني .اهيف اهتقفن



 ۲٤١ رطفلا ةقدص

 .هلايع يف اوناك نإو رابكلا هدالوأ نع الو

 هكيلامم نع الو «هسفن نع بتاکملا الو «هبتاکم نع جرخي الو

 .ةراحتلل

 .امهنم ٍدحاو ئلع هّترطف بجت ال : نيكيرش نيب دبعلاو

 .ةيالولا مادعنال ؛(هلايع يف اوناك نإو رابكلا هدالوأ نع الو)

 ؛ًاناسحتسا ؛مهأزجأ :مهِرْمَأ ريغب هتجوز نع وأ «مهنع ئدأ ولو
 .ةداع نذإلا توبثل

 .ةيالولا مدعل ؛(هبّتاكم نع جرخي الو)

 .هرقفل ؛(هسفن نع بتاكملا الو)

 .امهنع جِرْخُيف «ةتباث ئلوملا ةيالو :دلولا ٌمأو .رّبدملا يفو

 .(ةراجتلل هكيلامم نع) جرخُي (الو)

 بوجوو «دبعلا ئلع :اهّيوجو هدنع ناف «هللا همحر "'يعفاشلل ًافالخ

 .يفانت الف «ئلوملا ىلع :ةاكزلا

 ."”تثلا ىلإ يٌدؤيف «ةاكزلاك «هببسب ؛ئلوملا ىلع اهبوجو :اندنعو
 روصقل ؛(امهنم ٍدحاو ىلع هئرطف بجت ال :نّيكيرش نيب دبعلاو) :لاق

 .امهنم رلحاو لك ىح يف ةنؤملاو ةيالولا

 7717/١. رايخألا ةيافك ٠٠٦/۳ ىنارمعلل نايبلا (۱)

 .ةنسلا يف نيترم ذخؤُت الف ءزوجي ال وهو «ةينثتلا يأ )١(



 رطفلا ةَقدص 17

 لك ىلع : الاقو « هللا همحر ةفينح يبأ دنع نينا نيب ديبعلا اذكو

 . صاقشألا نود «سوؤرلا نم هِّصْخَي ام امهنم ٍدحاو

 .رفاكلا هدبع نع ةرطفلا ملسملا يدؤيو

 لك لع : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع نيتث ثا نيب ديبعلا اذكو) :لاق

 یری ال هنأ ىلع ءانب ؛(صاقشألا نود٠٤ نسوؤولا نم هصخ ام امهم لحااو

 .اهنايري :امهو «قيقرلا ةمسق
 مي ملف «ةمسقلا لبق بيصنلا عمتجي ال هنأل ؛عامجإلاب وه :ليقو

 .امهنم راحاو لكل

 ."'هانيور ام قالطإل ؛(رفاكلا هددبع نع ةرطفلا ملسملا يّدؤيو) :لاق

 :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 .ثيدحلا ."!((يسوجم وأ ينارصن وأ يدوهي «رلبعو رح لك نع اوذأ»

 ها نب الا و دف تلا ةآلو

 .«ريبك وأ ريغص «دبعو رح لك نع اوذأ» : ةبلعث ثيدح يآ (۱)

 نم الع لب «يمعلا ديز :هيوارب فعضو «(۲۱۱۹) ينطقرادلا ننس (۲)

 رابخإلاو فيرعتلا يف امك «يّمَعلا ديز نع يوارلا «ليوطلا مالس :لّبَق نم تاعوضوملا
 رمع نباو سابع نباو ةريره يبأ نع 4١5/7 ةيارلا بصن يف راثآلا رظنُّتو 17

 .مهنع هللا يضر

 .يدعس ةيشاح .بوجولا لهأ نم يأ (۳)



 1 رطفلا ةقدص

 .هل ٌريصي نَم ئلع هُترطِفَف : رايخلاب امهدحأو ًادبع عاب نمو

 ءدبعلا ىلع هدنع بوجولا نأل ؛هللا همحر "'يعفاشلا فالخ هيفو

 .هلهأ نم سيل وهو

 .قافتالاب «بوجو الف :سكعلا ئلع ناك ولو

 .(هل ٌريصي نم ىلع هُثرطِفف :رايخلاب "امهدحأو ًادبع عاب نّمو) :لاق

 .قاب ٌرايخلاو ٌرطفلا موي رم اذإ هنأ :هانعم

 .هل ةيالولا نأل ؛ٌرايخلا هل نم ىلع :هللا همحر رفز لاقو

 ءهفئاظو نم هنأل ؛كلملا هل نم ىلع :هللا همحر "”'يعفاشلا لاقو

 .ةقفنلاك

 ولو «عئابلا كلم ميدق ىلإ ٌدوعي :در ول هنأل ؛فوقوم كلملا نأ :انلو

 .هيلع تبي ام فقوتيف ءدقعلا تقو نم يرتشملل كلملا تبني :زيجأ

 .فقوتلا لقت الف «قّرجانلا ةجاحلل اهنأل ؛ ةقفنلا فالخب

 .ملعأ ئلاعت هللاو «فالخلا اذه ىلع :ةراجتلا ةاكزو

  RFد  FFد 6

 )١( رايخألا ةيافك .رفاكلا هذبع ةرطف ملسملا ىلع بجت ال يأ ١/۳۷۲.

 ) )۲.نيعيابتملا دحأ يأ

 ) )۳بلاطملا ئنسأ ۳۹۳/۱.



 لصف ٤٤

 لصف

 هتقوو «بجاولا رادقم ىف
 و 4 يام 2 و و

 عاص وأ بيبر وأ «قيوس وأ قيقد وأ ءرب نم عاص فصن : ةرطفلا

 «ريعشلا ةلزنمب : بيبزلا : هللا امهمحر ٌدمحمو فسوي ويأ لاقو
 1 و

 . هللا همحر ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور

 لصف

 هتقوو ‹«بجاولا رادقم ىف

 2 ا ۰ ۰ و

 وأ بشر وأ یو وأ يق وأ ا نم عاص فصن :ةرطفلا) :لاق

 ريعش وأ ءرمت نم عاص

 حفلا لر: يلا هللا هنجو دمو قسيت ونأ لاقو
 و

 عماجلا» ةياقر لوألاو «(هللا همحر ةفينح يبأ نع "”نسحلا ةياور وهو
 © لا

 .مكحلا يف عاص اذهو عاص اذه يأ (۲)

 ريغصلا عماجلا يف امك «درجملا هباتك يف «(ه5١٠ت) دايز نب نسحلا يأ ()

 /١/. ص

 ./8ا/ ص )€(



 14٥ هتْقوو «بجاولا رادقم يف

 .٠ و٠6 ٠ هو و وأو و و و او د وأو هو واهو هو و اه اه وهو هاه و و و ها واو و اه هاو اه اه هاه و اهو هاه ههه

 رليعس يبأ ثيدحل ؛ٌعاص كلذ عيمج نم :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 هللا ئلص هللا لوسر ٍدهع ىلع كلذ جرخُت انك :لاق هنع هللا يضر يردخلا
 1 ا

 اووم :انلو

 كلا تايمر ردفا لا ءانلقإلا مهيفو «ةباحصلا نم ةعامج بهذم وهو
 8 نيعمجلا مهبل

 .هنم دب ال هنأ ليبس ئلع ال ءاعوطت ةدايزلا ىلع لومحم :هاور امو

 .”'دوصقملا يف نابراقتي ّرمتلاو هنأ :بيبزلا يف امهلو

 عيمجب امهم او لك كوي هنأل ؛ٰنعملا يف نائراقتي ربلاو هنأ :هلو

 .هئازجأ

 :رمتلا نم ئقلُيو «لَكْؤُي امهنم ردحاو لك نأل ؛رمتلاو ريعشلا فالخب
 E ل نين E هلال نيسقلا كدر اوقلا

 لا نم ْذَخَتُي ام :قيوّسسلاو «قيقدلا نم هدارمو

 )١( جاتحملا ينغم ١/5٠05.

 .5//517 ةيارلا بصن «(486) ملسم حيحص )۱٤۳۹(« يراخبلا هجرخأ (؟)

 .رطفلا ةقدص لوأ يف مدقتملا :«لك نع اوُدأ» :ةبلعث ثيدح نم يأ (۳)

 ۲۷۲/١. ةياردلا ٤۲١/۳ ةيارلا بصن رظني (5)

 )٥( ةيانبلا .ءالحتسالاو هكفتلا وهو 5/5 77.



 هتقوو «بجاولا رادقم يف 3”

 .٠ ٠06 هو. واو او OG GOGH واو وأو هع هه هو هه هو ولو هاه ده هه هج ولو ها هلو هو هو هاو د ه ههه

 .ريعشلاكف : ريعشلا قيقد امأ

 ولع ضن نو اطاخا ةو فلا هيف عار ذأ الف
 ."رابخألا ضعب يف قيقدلا

 )١( ةيانبلا .قيوسلاو قيقدلا يف يأ ۲٠٠/٤.

 يف رجح نبا الو «ةيارلا بصن يف يعليزلا ثيدحلا اذه جيرختل ضّرعتي مل )١(

 ينطقرادلل هازعو «85/7 رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا هجرخو «ةياردلا

 .هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم .(2049)

 هيلع هللا ئاص هنأ يور ام :رابخألا ضعبب دارملا :770/ 5 ةيانبلا يف ينيعلا لاقو

 وأ حمق نم نْيَلَم ملسم لك ئلع ناف «مكرطف ةاكز مكجورخ لبق اوُدأ» :لاق ملسو

 ةريثك بتك يف رظنلا تنعمأ دقلو :ينيعلا لاق ةطوميبلا نع ةزاهنلا نملك ,(هقيقد

 يقم نبأ ف غور )75١5( يئاسنلا نأ ريغ ءهيلع تفقو امف «ثيدحلا بّثك نم

 نم ًاعاص الإ ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر دهع يف جرخُت مل» :لاق هنأ هنع هللا يضر

 .تيدحلا :(قيقذ نم اعاض وأ بينز نم اعاص وأ ريعش نم ًاعاض وأ رمت

 ديعس يبأ ثيدح نم )١714(« دواد يبأ ننس يف :قيقدلا :ركذ ءاج دقو :تلق

 لاق :قيقد نم ًاعاص وأ :نايفس داز : ِهَّبِقَع دواد وبأ لاق نكلو «هنع هللا يضر يردخلا

 ةدايزلا هذهف :دواد وبأ لاق «نايفس هكرتف «هيلع اوركنأف :- نايفس نع يوارلا - دماح

 ها .ةنيبع نبا نم مهو

 2217 (۲۰۹۹) ديعس يبأ ثيدحل ينطقرادلا ةياور رخآ يف ءاج نكل :تلق

 :دمحم ابأ اي :انعم وهو «ينيدملا نب يلع هل لاقف :لضفلا وبأ لاق :اهسفن قيرطلابو

 ها .هيف وه «ئلب :لاق !؟قيقدلا :اذه يف ركذي ال دحأ

 ننس نم طقف قيقدلا ةياور لقَتف ۲۲۹/۲ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا امأو



 4۷ هتقوو «بجاولا رادقم يف

 eeu هاو هاو GSO GG .٠ هو اه ده ده هه ده هاه هاه ده هاه GG GCG GCC هه ىو هاو هه هاه ههه

 .بلاغلل ًارابتعا ؛«باتكلا» يف كلذ "نبي ملو

 .حيحصلا وه «ةميقلا هيف ربتعُت ٌربخلاو
 .هللا همحر ةفينح يبأ نع ئوري اميف ءانزو رب نم عاص ُفصن ٌربتعُي مث

 .الّيك ربتعي هنأ : هللا همحر دمحم نعو

 يبأ نع ئورُي اميف «قيقدلا نم یوا مهاردلاو ءّربلا نم ىلوأ قيقدلاو
 عفدأ هنأل ؛هللا همحر "''رفعج يا هيقفلا ٌرايتخا وهو («هللا همحر فسوي

 ا مو ءةجاحلل

 قدصتيلف ءيش هدنع ناك نَم» :ًاعوفرم تباث نب ديز ةياور نم (۲۱۱۷) ينطقرادلا

 ديعس يبأ ةياور نم سيلو «ثيدحلا .«قيقد نم عاص وأب ف عاص فصنب
17 

 ناميلس ريغ دانسإلا اذهب هوري مل :ًاقّلعم ينطقرادلا لاق هذه ديز ةياور يفو «ةمدقتملا
 ها .كورتم وهو :مقرأ نب

 يف امك «ريغصلا عماجلا :انه باتكلاب دارأو هللا همحر دمحم مامإلا يأ )١(

 «باتكلاب ريغصلا عماجلا ةيمستل 577/15 ةيانبلا ًاضيأ رظنيو 0775/5 ةيانبلا

 مامإلل (طوسبملا) لصألا :باتك ىلع ًاضيأ باتكلا :مسا قلطي امك «ةريثك عضاومو

 ۲۸۳/١. قئارلا رحبلاو «5/5١و ۰٤۸/۱١ يسخرسلل طوسبملا رظني «دمحم

 .ًادج ٌروهشم اذهو «يرودقلا رصتخم ىلع ًاضيأ باتكلا :مسا قلطُيو

 نَم «ةيفنحلا مالعأ رابك نم «يخلبلا هللا دبع نب دمحم يناودنهلا رفعج وبأ (۲)

 ةنس ئراخبب يفوت «ريغصلا ةفينح يبأب هقفلا يف هلامكل بّقلْيو ءلّكَملا هب برضُي
 .٤٠۲ص مجارتلا جات 2111/15 ءالبنلا مالعأ ريس .ه۲

 .ةجاحلا عفدب يأ 0



 هتقوو ‹بجاولا رادقم يف €۸

 . يقارعلاب لاطرأ ةينامث : هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ دنع ٌعاصلاو
 هاو وو 0 : 1 5
 . لطر ثلثو لاطرأ ةسمخ : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 نم دعبأ هنأل ؛ةطنحلا ليفت :هللا همحر © شمعألا ركب يبأ نعو

 .هللا همحر "”يعفاشلا فالخ ةميقلاو قيقدلا يف ذإ «فالخلا

 .يقارعلاب لاطرأ ةينامث :هللا امهمحر ولمحمو ةفينح يبأ دنع ٌعاصلاو) :لاق

 لوق وهو .(ٍلْطِر ثلُثو لاطرأ ةسمخ :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .هللا همحر "”يعفاشلا

 .«ناعّيصلا رغصأ انعاص» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ءَنْيَلْطر :دملاب ًاضوتي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام :انلو

 03 لاطرإ امف رهو تالاب لدستيو
 ."'هنع هللا يضر رمع عاص ناك اذكهو

 دئاوفلا .ه٠4 ةنس يفوت «يناودنهلا رفعج يبأ خيش ءديعس نب دمحم )١(

 .175 /7 ةيضملا رهاوجلا «يخلبلا فاكسإلا ركب يبأ ةمجرت نمض ٠٠١ ص ةيهبلا

 ١77/7. جاتحملا ةياهن (؟)

 5٠0/١. جاتحملا ينغم (۳)

 اي :ليق» )۳۲۸٤(: نابح نبا يفو ءاذكه هدجأ مل 7171/١: ةياردلا يف لاق (5)

 .«انعاص يف كراب مهللا :لاقف ؟دادمألا ربكأ اندمو «ناعيصلا رغصأ انَعاص !هللا لوسر

 فيرعتلاو 2777/١ ةياردلا رظني «فيعض هدانسإو )۲۱۳١(« ىنطقرادلا ننس )٥(

 ٠٥/۲. ٠ رابخإلاو

 ةياردلا رظني 207177 راثآلا يناعم حرش )٠١٦٤۳(« ةبيش يبأ نبا فنصم (7)

۱ 



 4۹ هتكوو «بجاولا رادقم يف

 لبق تام نّمف ءرطفلا موي نم رجفلا عولطب قلعتي ةرطفلا بوجوو

 بجت مل : رطفلا عولط دعب دلو وأ «ملسأ نمو «هّترطف بجت مل : كلذ
 . هثرطف

 . هثرطف بجت : رطفلا ةليل دلو وأ «ملسأ نم نإ ئتح
 .هدلو وأ «هکیلامم نم اهيف تام نم : هسكع ئلعو

 .يمشاهلا نولمعتسي ''ااوناكو «يمشاهلا نم ٌرغصأ وهو

 تام نّمف ءرطفلا موي نم رجفلا عولطب قَلعتي ةرطفلا بوجوو) :لاق
 بجت مل :رطفلا عولط دعب دلو وأ «ملسأ نمو ؛هّترطف بجت مل :كلذ لبق

 .(هّثرطف

 رهش نم ريخألا مويلا يف ””سمشلا بورغب :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 .ناضمر

 ءاندنع (هّثرطف بجت :رطفلا ةليل دلو وأ ءملسأ نم نإ ئتح) :لاق

 .بجت ال :هدنعو

 .(هدلو وأ «هكيلامم نم اهيف تام نم :هسكع ئلعو)

2 
 .هتقو اذهو ‹ رطفلاب صتخی “هنأ :هل

 نم ٍددع يشاوح .لوألا نمزلا يف ةرونملا ةنيدملا لهأ ليقو «برعلا يأ )١(

 .ةيادهلل ةيطخلا خسنلا

 59/1١". رايخألا ةيافك (۲)

 .سمشلا بورغب ةرطفلا بوجو قلعتي يأ (۳)

 .ةرطفلا بوجو يأ )٤(



 هتقوو «بجاولا رادقم يف 300

 ىلإ جورخلا لبق رطفلا موي ةرطفلا سانلا جرخُي نأ بحتسملاو

 . ىلصملا

 .زاج : رطفلا موي ئلع اهومّدق نإف

 .ليللا نود «مويلاب رطفلا صاصتخاو «صاصتخالل ةفاضإلا نأ :انلو

 ىلإ جورخلا لبق رطفلا موي ةرطفلا سانلا جرخُي نأ بحتسملاو) :لاق

 .ىلصملل جرخَي نأ لبق جرخُي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(ئّلصملا

 كلذو «ةالصلا نع ةلأسملاب ٌريقفلا لغاشتي ال يك ءانغإلاب َرمألا نألو

 .ميدقتلاب

 «ببسلا رّرقت دعب ئّدأ هنأل ؛(زاج :رطفلا موي ىلع اهومّدق نإف) :لاق

 .ةاكزلا يف ليجعتلا هبشأف

 .حيحصلا وه «قدمو ٍةدم نيب ""ليصفت الو

 يف :ليقو «ناضمر نم ريخألا فصنلا يف ايات زوجي قو

 .ريخألا رشعلا

 «ثيدحلا مولع :هباتك يف مكاحلا هجرخأ ٤۳١/١: ةيارلا بصن يف لاق )١(

 «1577 خ) نيحيحصلا يف هلصأو «هيف ملكت نم دنسلا يفو 2170/5 يقهيبلا ننس
 775/١. ةياردلا رظنيو .( 48م

 .داضلاب .ليضفت ال :خسُن يفو (۲)

 هلثمو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ريخألا رشعلا يف :هلوق ىلإ انه نم (۳)

 .اهريغ يفو «ةيانعلا يف



 ۲01 هتقوو «بجاولا رادقم ىف

 .اهجارخإ مهيلع ناكو «طقست مل : رطفلا موي نع اهورّخأ نإو

 ؛(اهجارخإ مهيلع ناكو ءطقست مل :رطفلا موي نع اهورّخأ نإو) :لاق

 فالي ٠اه ءاذألا تقو دقت الف: لرفع اهف قلا هجو نأ

 .ملعأ ئلاعت هللاو ,ةيحضألا

FF RFد دع  



o۲موصلا باتك  

 موصلا باتك

 وو هاي 75 و

 . لفتو «بجاو : نابرض موصلا
٠ 8 2 

 رذنلاو «ناضمر ٍموصك « هنيعب نامزب قلعتي ام هنم : نابرض بجاولاو

 . ليللا نم ٍةينب هموص ٌروجيف «نّيعملا
 و 0 ت

 . لاوزلا نيبو هنيب ام ةينلا هئأزجأ : حبصأ ئتح وني مل نإو

 موصلا باتك

 .لفتو «بجاو :نابرض ٌموصلا) :لاق
 رْدّتلاو ءناضمر موصك ههتنّيعب ٍنامزب قّلعتي ام هنم :نابرض ُبجاولاو

 .ليللا نم ٍّينب هموص ٌزوجيف ءنّيعملا
 ؛(ناوزلا نيبو يام ةيلادةثأز زجأ :حبصأ ئتح وني مل نإو

 .هئزجت ال : هللا همحر '"'”يعفاشلا لاقو

 .4 مايل ْمْكِلَع بك :ليلاعت هلوقل ؛ٌةضيرف ناضمر موص نأ ملعاو
 .۱۸۳ /ةرقبلا

 .عامجإلا دقعنا هتيضرف ىلعو

 .هدجاج ٌرفكي اذهلو

 .لاوزلاو حبصلا نيب يأ )۱(

 ."۹۲/۱ رايخألا ةيافك (۲)



 وه و و او ا. ناو و واو ا. ولو واو هن هلو واو هه هو هو او اه هن هه هج و دودو هاو واو و ¢ هو هاه هله

 مارك رو

 "89 / جحلا # مهروذن اوفويلو# :ئلاعت هلوقل ؛بجاو :روذنملاو

 .هرركتب رركتيو «هيلإ فاضي اذهلو ءًرهشلا :"”لوألا ببسو

 .هموص بوجول ٌببس موي لکو

 هللا ءاش نإ هرسفنو هّيبنسو ءهطرش نم ةينلاو ءٌرذنلا : "يناثلا ببسو
 ا

 نمل مايص ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :"”ةيفالخلا يف هلوق هجو
 .“«ليللا نم مايصلا وني مل

 ال هنأ ةرورض ؛يناثلا َدَّسَق :ةينلا دّقفل لوألا ءزجلا دس اّمَل هنألو
 .هدنع ٌةىّزجتم هنأل ؛ لفنلا فالخب ءأّرجتي

 :لالهلا ةيؤرب يبارعألا دش ام دعب ملسو هيلع هللا لص هلوق :انلو

 .«مصیلف :لكأي مل نّمو «هموي ةيقب نلكأي الف :لكأ نم الأ

 .ضرفلا يأ )١(

 .رذنلا نّيعملا روذنملا يأ (۲)

 .ةيفالخلا ةلأسملا جا يقئاغلا مامإلا لوق هجو يأ (۳)

 ةصفح ثيدح :لاقو )۷۳١(« يذمرتلا ننس )۲٤٥٤(« دواد ىبأ ننس )٤(

 هللا يضر رمع نبا نع عفان نع يور دقو ا اذه نع الإ اهيرق رك ر و

 ۲۷٠/١. ةياردلا .حصأ وهو «هلوق نم امهنع

 7176/١. ةياردلا «(1175) ملسم حيحص «(۲۰۰۷) يراخبلا حيحص (5)



 ها. ا. ٠ ىو ىو جب هج وا وأو < و وأو هاهو هه هو هه ه وه «ه هو هاو واه .ع واو »هه هوو اى ههه

 هنأ وني مل :هانعم وأ «لامكلاو ةليضفلا يفن ىلع لومحم :هاور امو

 .ليللا نم موص

 لوأ نِي ال «ئون نيح نم مئاص هنأ راهنلا فصن يف یون ول ''"ئتح
 .اندنع ًامئاص ٌريصي ال :مويلا

 ةنرتقملا ةرتخأتملا ةينلا ئلع هل وأ يف ةلاسمإلا فوتين ءموص موي هلألو

 ل ةا هلا: قيم دخت نكر موصلا نأل اذهو 8 «هرثكأب

 .دوجولا بج ةرثكلاب ٌحّجرتتف «ئلاعت

 دقعلاب اهئارق طرتشيف «"ناكرأ امهنأل ؛"”جحلاو ةالصلا فالخب

 .امهئادأ ىلع

 .لفنلا وهو «مويلا كلذ موص ىلع ُفقوتي هنأل ؛ءاضقلا فالخبو

 تَحّجرتف «رثكألاب اهُنارتقا راجوي مل هنأل ؛لاوزلا دعب ام فالخبو
 .تاوفلا ةبتج

 .لاوزلا نيبو هيب ام :«“”رصتخملا» يف لاق مث

 يف يدعس ةمالعلا اهيلع بك :اندنع ًامئاص ريصي ال :هلوق ىلإ انه نم )١(

 .ةريثك خست يف ةتبثم ةلمجلا هذه نأ عم :تلق .طلغ :هتيشاح

 .امهيف عورشلا لاحب ةينلا نارتقا طرتشي ثيح (۲)

 .فاوطلاو فوقولاو دوجسلاو عوكرلاك «ةفلتخم ًاناكرأ امهل نأل يأ (0)

 .يرودقلا رصتخم يأ (5)



 Yoo موصلا باتك

 . راهنلا فصن لبق : «ريغصلا عماجلا» يفو

 ؛حصألا وهو ‹«(راهنلا فصن لبق :«"”ريغصلا عماجلا» يفو) :لاق

 .راهنلا رثكأ يف ٍةينلا دوجو نم دب ال هنأل

 ىلإ ال «ئربكلا ةوحضلا تقو ىلإ رجفلا عولط تقو نم :هفصنو

 .رثكألا ىف ققحتتل ؛اهّلبق ةينلا طرتشُتف «لاوزلا تقو
(Dy. 5 5 la 

 اندنع ميقملاو رفاسملا نيب قرف الو

 .ليلدلا نم انركذ اميف ليصفت ال هنأل ؛ هللا همحر رفزل ًافالخ

 ةينبو «لفنلا ينبو «ةينلا قّلطمب ئدأتي موصلا نم برضلا اذهو
 .رخآ بجاو

 .Vr le سک و و 6 و ول

 الف «ضرفلا نع ٌضرعُم :لفنلا ةينب هنأل ؛نالوق “هل :“اهِقاطم يفو

 .ضرفلا هل نوكي

 .۸۸ص )١(

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :اندنع :ظفل (؟)

 575/١. جاتحملا ينغم (۳)

 .الفن الو ًاضرف ال ءًامئاص نوكي ال يأ (5)

 .ةينلا قلطم يف يأ (5)

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلل يأ (؟)



Îموصلا باتك  

 .٠ 6 و د. و واو و او اوه ها هه و ده ها هه «٠ ههه هو و اه و ده ههه واو واهو واهو ىو اه اه هه هه

 :رادلا يف دحوتملاك «ةينلا لصأب باصيف «هيف نيعتم ضرفلا نأ :انلو
 ."”هسنج مساب باص

 ءةهج ةدايزو موصلا لصأ ئون دقف :رَخآآ ًابجاو وأ لفنلا ئون اذإو

 فا رو زیا ند اب
 فسوي يبأ دنع ميقسلاو حيحصلاو «ميقملاو رفاسملا نيب قرف الو

 «ةقشم روذعملا مزلت ال يك "”تعرش ةصخرلا نار قا انيك دبش

 .روذعملا ريغب ّقَحتلا :اهلّمحت اذإف

 بجاو ةينب رفاسملاو ضيرملا ماص اذإ :هللا همحر ةفينح يبأ دنعو

 يف هريختو «لاحلا يف ””هوّدحتل ؛ مهألاب تقولا لّعَش هنأل ؛هنع عقي :رخآ

 .ةدعلا كاردإ ىلإ ناضمر موص

 .ناتياور :عوطتلا ٍةين يف : هنعو

 .مهألا ىلإ تقولا فرص ام هنأ :امهادحإ ىلع قرفلاو

 نأب «هعون مساب (ةيانبلا يف اذكه :باصي) لاني امك «ناويح اي :لاقي نأب )١(

 .707/ 4 ةيانبلا ۲۳۹/۲ ةيانعلا .ديز اي :لاقي نأب «همّلع مساو «ناسنإ اي :لاقُي

 .ال يك تتبث امنإ :خسُت يفو (۲)

 .هبوجول : خسُت يفو (۳)

 .هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا نع يأ (5)



 2 0 3 ل 2

 «قلطملا رذتلاو ,ناضمر ءاضقك «ةمذلا يف تبثي ام : يناثلا برضلاو

 . ليللا نم ِةّينب الإ ٌروجي الف : ةرافكلا موصو
 يم

 .لاوزلا لبق راهنلا نم ةينب ٌروجي هلك َلّْتلاو

 رذتلاو «ناضمر ءاضقك «ةمذلا يف تبي ام :يناثلا برضلاو) :لاق

 5 ؛(ليللا نم َةّينب الإ زوجي الف : ''”ةرافكلا موصو «قلطملا

 ْ .ءادتبالا نم نييعتلا نم دب الو

 :(كاوزلا لبق نازنلا نمت زوجت هلك لقلاو) لاق

 .انيور ام قالطإب كسم هنإف « هللا همحر "”كلامل ًافالخ
 4 7 9 ع

 اذإ ينإ» :مئاص ريغ حبصُي ناك ام دعب ملسو هيلع هللا یلص هلوق :انلو

 لوأ يف ُكلاسمإلا ُفقوتيف «لفنلا وه ناضمر جراخ عورشملا نألو
 .انركذ ام ىلع «ةينلاب ًاموص هتروريص ىلع مويلا

 .زوجي ال :لاوزلا دعب ئون ولو

 ذِإ « ون نيح نم امئاص ٌريصيو ڑوجي :هللا همحر '”ىعفاشلا لاقو

 .ديصلا لتق ةرافكو راهظلاو نيميلا ةرافك لثم )١(

 .۱٥ص :يقلتلا )0

 )١١55(. ملسم حيحص (۳)

 ١/ ٤٤٤. جاتحملا ينغم .لوق يف (4)
 نم ةمتتلا نع لقن مث «مهبهذم يف حصألا ىلع اذه ۲١۸/٤: ةيانبلا يف لاق (5)



 الإ ءلاوزلا دعب طشني هلعلو ‹طاشنلا ىلع ًايْيَم هنوكل ؛هدنع ٌةىّرجتم وه

 .راهنلا لوأ ىف َكلاسمإلا : هِطرَش نِم نأ

 امنإ يهو «سفنلا رْهَق ةدابع هنأل ؛راهنلا لوأ نم ًامئاص ٌريصي :اندنعو
 .ملعأ ئلاعت هللاو «هرثكأب ةينلا نارق ٌربتعيف «ردقم كلاسمإب ققحتت ا

 د FF د

 بائُيو ءحصألا يف «راهنلا لوأ نم ٌمئاص وهف :لاوزلا دعب انزوج اذإ :ةيعفاشلا بتك
 .هعيمج ىلع



 لصف

 لالهلا ةيؤر يف

 نم نيرشعلاو عساتلا مويلا يف لالهلا اوسوتلي نأ سانلل يغبنيو
 نيثالث نابعش ةع اوُلَمْكأ : مهيلع مَع نإو ءاوماص : هوار نإف «نابعش

 .اوماص مث ءًاموي

0 1 

 لصف

 لالهلا ةيؤر يف

 عساتلا مويلا يف لالهلا اوُسِمتلي نأ سانلل ""يغبنيو) :لاق
E2رە و  e 

 ةدِع اولمكأ :مهيلع مغ نإو ءاوماص :هوأر نإف «نابعش نم "”نيرشعلاو

 .(اوماص مث اموی نيثالث نابعش
 مغ نإف «هتيؤرل اورطفأو < a SS كعمل ناضهلوتل ٤ شا 5 ١

 موي نيثالث نابعش دع اولمكأف : لالهلا مكيلع

 .دجوي ملو «ليلدب الإ هنع لمْ الف ءرهشلا ءاقب لصألا نألو

 )١( ريدقلا حتف .ةيافكلا ئلع بجاو وهو «مهيلع بجي يأ 7/1 .

 .نيرشعلاو عساتلا موي نم بورغلا لبق سامتلالاب أدبي يأ (؟)

 يراخبلا حيحص (؟) )۱۸٠١(‹ ملسم حيحص )1١81(.



 .ًاعوطت الإ .كّشلا موي نوموصي الو

 هيلع هللا ئاص هلوقل ؛(ًاعّوطت الإ «كّنشلا موي نوموصي الو) :لاق

 0 الإ «ناضمر نم هنأ هيف كشي يذلا مويلا ٌماصُي الد :ملسو

 وجو لغ ةلايسلا هَذَهَو

 .انيور امل ؛اندنع هوركم وهو «ناضمر ٌموص يوني نأ :اهدحأ ١

 .مهموص ٍةدم يف اوداز مهنأل ؛باتكلا لهأب هشت هنألو

 .هماصو ءرهشلا دهّش هنأل ؛ هئزجي :ناضمر نم مويلا اذه نأ َرَهَظ نإ مث

 .ًاعوطت ناك :نابعش نم هنأ َرَهَظ نإو

 .نونظملا ئنعم يف هنأل ؛هضقي مل :رطفأ نإو

 ءانيور اّمِل ؛ًاضيأ ٌةوركم وهو ءَّرَخآ بجاو نع يوني نأ :يناثلاو -'

  .ةهاركلا يف لوألا نود اذه نأ الإ

 75١1/85: ةيانبلا يف لاقو .ها .ينآلاو يضاملا نيثيدحلا نم جّرخُي هانعمو «هدجأ

 لاقو «هلاح ام مهنم ٌّدحأ نّيبي ملو «ثيدح هنأ ئلع هولقن مهلك حارشلاو «ًادج بیرغ
 .هل لصأ الو :ليق «فرعُي مل ۲٤٤/۲: مامهلا نبا

 «ءانثتسالا نودب لصأ هل 1١4/7: رابخإلاو فيرعتلا يف مساق ةمالعلا لاق نكل

 هللا لوسر نأ ديعس يبأ نع ئيحي نب ةعّرَق نع ريمع نب كلملا دبع انث ةفينح وبأ هاور
 هجرخأ .«ناضمر نم هنأ هيف كَشي يذلا مويلا مايص نع ئهن ملسو هيلع هللا ئلص
 بهاوملا يفو «(ماظنلا قيسنت عم) ١٠١ص يفكصحلا ةياورب) ها .دنسملا يف يثراحلا
 .(56/5 ةفيطللا

 مل 775/١: ةياردلا يفو ءأدج بيرغ 54٠/7: ةيارلا بصن يف :لاق )١(



 هاو هه. و و وده هاو هه هاه هو اه هو هاه هاه هد ها هه د ه هه هاهو هاه اه هه ها اواو او GS واه هلو

 .ةينلا لصأ دوجول ؛هئزجي :ناضمر نم هنأ َرَهَظ نإ مث

 «هنع يهنم هنأل ؛ًاعوطت نوكي هنإ :ليق دقف :َنابعش نم هنأ َرَهَظ نإو

 و اولا هب ئّدأتي الف

 وهو - هنع يهنملا نأل ؛حصألا وهو «هاون يذلا نع هئزجُي :ليقو

 ."”هوص لكب موقي ال :- ناضمر موصب ناضمر ئلع مدقتلا

 لك مالي :ةباجإلا كرت وهو «هنع يهنملا نأل ؛ديعلا موي فالخب
 .يهنلا ةروصل انه اه ةيهاركلاو «موص

 .انيور امِل ؛ووركم ٌريغ وهو «عوطتلا يوني نأ : :ثلاثلاو -۳

 .ءادتبالا ليبس ئلع هرکی :هلوق يف هللا همحر " ”يعفاشلا ىلع ةجح وهو

 وب موصب َناضمر اومدقتت ال» مو هكا امتار ٌدارملاو
 لبق هيدؤي هنأل ؛ناضمر موصب مدقتلا :ثيدحلا «' يموت موصب الو

 .هناوأ

 7 و ٠ و ۰ 5 5 ٠
 .عامجإلاب « لضفأ موصلاف :هموصي ناك اموص قفاو نإ مث

 .757 / 5 ةيانبلا .ًاعوطت عقيف «صقانلاب ئدأتي الف «لماكلا بجاولا يأ (1)

 ۲٠۲/٤. ةيانبلا .ناضمر موصب دجوي لب ءموص لكب دجوي ال يأ (۲)

 ٤۱۸/١. بلاطملا ئئنسأ 5٠١/1١« رايخألا ةيافك (۳)

 )٤( ملسم حيحص ء(1816) يراخبلا حيحص )1١85(.



 لالهلا ةيؤر يف 1۲

 ادا رهشلا ريخآ نم مايأ ةثالث ماص اذإ اذكو

 :ليقو .يهنلا رهاظ نع ًازارتحا ؛ لضفأ رطفلا :ليق دقف :هدرفأ نإو

 : ةا وي اناك امهنإف ءامهنع هللا يضر 3 شئاعو يلعب ءادتقا ؛لضفأ م وصلا

 ةماعلا يتفيو «طايتحالاب ًاذخأ ؛هسفنب يتفملا موصي نأ ٌراتخملاو

 .“ةمهتلل ًايفن ؛راطفإلاب مث «لاوزلا تقو ىلإ "”مولتلاب
 نإ ًادغ موصي نأ يوني ناب «ةينلا لصأ يف ””مّجَّضُي نأ :عبارلاو -5

 .نابعش نم ناك نإ هموصي الو «ناضمر نم ناك

 اذإ امك راصف «هتميزع ْمّطقَي مل هنأل ؛ًامئاص ٌريصي ال هجولا اذه يفو

 .موصي :لجي مل نإو ءٌرِطَمُي ءادغ ًادغ َدَجَو نإ هنأ ئون

 نم ًادغ ناك نإ يوني نأب «ةينلا هفْصَو يف ْعَّجَضْي نأ :سماخلاو ٥

 ؛هوركم اذهو ءرخآ بجاو نعف :نابعش نم ناك نإو «هنع موصي :ناضمر

 .نْيهوركم نّيرمأ نيب هددرتل

 .امهنع هللا يضر يلعو ةشئاعب :خسُت يفو )١(

 .هفالخ امهنع يزوجلا نبا لقنو ءهدجأ مل ۲۷۷/١: ةياردلا يف لاق (۲)

 .كشلا موي ءادتبا يف موص هين الب راظتنالا يأ (9)

 موي موصف «ضفرلا ةمهتل ًايفن وأ «ملسو هيلع هللا ئىلص يبنلا نايصع ةمهت يأ )٤(
 .ةيادهلا نم اهنأ ةمهتلا هذه نايب خسُتلا ضعب يف تبثأ دقو «ٌنَسَح :ةعيشلا دنع كشلا

 .771// 5 ةيانبلا .ددرتي يأ (5)



 ير لالهلا ةيؤر يف

 . هّتداهش مامإلا لبق مل نإو ماص : هدحو ناضمر لاله ئأر نمو
 و

 .ةرافكلا نود ءءاضقلا هيلعف : رطفأ نإو

 .ةينلا لصأ يف ددرتلا مدعل ؛هأزجأ :ناضمر نم هنأ رهظ نإ مث

 مل ةهجلا نأل ؛رخآ بجاو نع هئزجي ال :نابعش نم هنأ رهظ نإو

 نومضم ريغ ءًاعّوطت نوكي هنكل «هيفكي ال ةينلا لصأو ءاهيف ددرتلل ؛تبثت
 ."”طقسُم هيف هعورشل ؛ءاضقلاب

 ناك نإ عوطتلا نعو «ناضمر نم ًادغ ناك نإ ناضمر نع ئون نإو

 .هجو نم ضرفلل وان هنأل ؛هرکی :نابعش نم

 رم امل ؛هنع هأزجأ :ناضمر نم هنأ َرْهَظ نإ مث

 .ةينلا لصأب ئّدأتي هنأل ؛ِهِلْفَت نع زاج :نابعش نم هنأ َرَهَظ نإو
 ."'هجو نم هتميزع يف طاقسإلا لوخدل ؛ هّيضقي ال نأ بجي :هدسفأ ولو

 .(هّتداهش مامإلا ِلّبقَي مل نإو ماص :هدحو ناضمر لاله ئأر نّمو) :لاق

 دقو «"””«هتيؤرل اورطفأو «هتيؤرل اوموص» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 .ًارهاظ ئأر

 :رافكلا زوق ءال هنلعفأ: رطفأ نإو) :لاق

 .ًامزلم ال «نّيبجاولا دحأ يأ )١(

 .هب مزجي مل انهو «هتينب مزج اذإ بجي امنإ ءاضقلا نأل (؟)

 .ابيرق ثيدحلا مدقت (۳)



 لالهلا ةيؤر يف ٤

 ةيؤر يف لذَحلا دحاولا ةداهش ٌمامإلا َلبَق : لع ءامسلاب ناك اذإو

 .ًادبع وأ ناك ارح قأرما وأ ناك ًالجر «لالهلا

 هنأل ؛"”عاقولاب رطفأ نإ ةرافكلا هيلع. :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .هيلع موصلا بوجول ؛امكحو «هب هنقيتل ؛ةقيقح ناضمر يف رّطفأ

 ثروأف ءلالا ةه وا «يعرش ليلدب هتداهش در يضاقلا نأ :انلو

 .تاهبشلاب ءىردنت ةرافكلا هذهو يي

 هللا مهمحر خياشملا فلتخا :هتداهش مامإلا دري نأ لبق رطفأ ولو
050 
 . هيف

 نأل ؛مامإلا عم الإ رِطقُي مل :ًاموي نيثالث لجرلا اذه لّمكأ ولو
 .راطفإلا ريخأت يف كلذ دعب طايتحالاو «طايتحالل هيلع بوجولا

 .هدنع يتلا ةقيقحلل ًارابتعا ؛هيلع ةرافك ال :رطفأ ولو

 ةيؤر يف لّدَعلا دحاولا ةداهش مامإلا لبق :ٌةَّلِع ءامسلاب ناك اذإو) :لاق

 هبشأف 2 ”مأ هنأل ؛(ادبع وأ ناك ارح «ةأرما وأ ناك الجر «لالهلا

 .ةداهشلا :ةظفلب ص تخ ال اذهلو «رابخألا ةياور

 )١( بلطملا ةياهن ٤/٠۱۹.

 .عامجلا ريغب هدنع بجت ال ةرافكلا نأل :عاقولاب دّيق امنإو (؟)

 يضاق ئواتف نع 77١/5 ةيانبلا يف ينيعلا لقنو «ةرافكلا بوجو يف يأ (۳)

 ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعس لقنو «ةرافكلا بجت ال هنأ حيحصلا نأ ۱۹۷/١ ناخ

 ۲٤۹/۲. مامهلا نبا نع هحيحصت



 10 لالهلا ةيؤر يف

 ه 5. و هو ده اه و و و وه هو واه د ه عاوأو ها هو هو هواه هو ولو يه هه اه هه GG O هه ههه

 .لوبقم ريغ تانايدلا يف قسافلا لوق نأل ؛ ةلادعلا طرشت شنو

 نوكي نأ :لدع < ريغ وأ ناك هلع : هللا همحر يواحطلا لوق ا

 .اروتسم

 ريب ع ب سوك ےک
 .هوحن وأ رابغ وأ ۰ ميع :ةلعلاو

 ام دعب فذقلا يف ُدودحملا لخدي :«"”باتكلا» باوج قالطإ يفو

 بو ريش هيكل ةباورلا هال وهو ابات

 .هجو نم ةداهش اهنأل ؛لَّبقُت ال اهنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .7امكملا طرتشي "!هّيَلوق ٍدحأ ىف هللا همحر ىعفاشلا ناكو

 اد الغ لاو

 ةيؤر يف ٍدحاولا ةداهش لبق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دق

 تايغر لالش

 اميف نورطقي ال :اموي نيثالث اوماضو «نحاولا ةداهش مامإلا لبق اذإ مث

 .طايتحالل ؛ هللا امهمحر ةفينح يبأ نع نسحلا ئوز

 .يرودقلا رصتخم يأ )١(

 .نيلوقلا نيب حيحصتلا يف فلتخاو 47١/1١« جاتحملا ينغم (1)

 .نينثالا ةداهش يأ (۳)

 )٤( دواد يبأ ننس «فالخ هدانسإ ىف :لاقو «(1۹۱) يذمرتلا ننس )775٠0(

 كردتسملا يف مكاحلاو ء(۷٤٤۳) نابح نبا هححصو «(765/؟) ٤٤٤/١.



 لالهلا ةيؤر يف | ۲٦

 و قي ريثك عَ هارب تح ةداهشلا لبق مل : ةع ءامسلاب نكت مل اذإو

 . مهربخب ملعلا

 .دحاولا ةداهشب تبثي ال َرطفلا نألو

 توبث ىلع ءانب ٌرطفلا تبثيو «نورِطقُي مهنأ :هللا همحر دمحم نعو

 ثرإلا قاقحتساك «ءادتبا اهب تبثي ال ناك نإو دحاولا ةداهشب ةيناضمرلا

 .ةلباقلا ةداهشب تباثلا بسنلا ف ءا

 عنج هاري ئتح ةداهشلا لبق مل :ةَلِع ءامسلاب نكت مل اذإو) :لاق

 مهوي ةلاحلا هذه لثم يف ةيؤرلاب درفتلا نأل ؛(مهربخب ملعلا ّعِقَي «ريثك

 . ارق انك نوكيا لشد ن حف" لا

 ءرمقلا عضوم نع ميلا شتي دق هنأل ؛ةَّلِع ءامسلاب ناك اذإ ام فالخب

 .رظنلا ضعبلل ي
 .ةَلحَملا لهأ :"ريثكلا د يف ليق مث

 .ةماّسقلاب ارابتعا ؛ًالجر نوسمخ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .رصملا جراخ نِم درو نمو ءرصملا لهآ نيب قرف الو
 جراخ نم ءاج اذإ حاولا ةداهش لبق هنأ هللا همحر يواحطلا َرَكَذو

 ."ناسحتسالا باتك يف ةراشإلا هيلإو «عناوملا ةّلقل ؛رصملا

 .ةرثكلا :خسُن يفو )١(

 .7180/ 5 ةيانبلا رظني .يواحطلا مامإلل (۲)



 ۷ لالهلا ةيؤر يف

 .رِطقي مل : هدحو رطفلا لاله ئأر نّمو

 وأ «نْيَلجر ٌةداهش الإ رطفلا لاله يف لب مل : هَل ءامسلاب ناك اذإو

 .نيئأرماو لجر

 ملعلا ْعِقَي ٍةعامج ةداهش الإ لبق مل :ةَّلِع ءامسلاب نكت مل نإو
 . مهربخب

 .رصملا يف عفترم ناكم ىلع "يئ ئارلا ناك اذإ اذكو

 يفو «ًاطايتحا ؛(رطقي مل :"هدحو رطفلا لاله ئأر سول :لاق

 .باجيإلا يف طايتحالا :موصلا

 ةداهش الإ رطفلا لاله يف لبق مل :ُهَلِع ءامسلاب ناك اذإو) :لاق

 هبشأف ءّرطفلا وهو ءدبعلا عَن هب قلعت هنأل ر لج وأ «نّيَلِجر

 .هقوقح رئاس

 .حصألا وهو «ةياورلا رهاظ يف ءاذه يف رطفلاك :ئحضألاو

 قلعت هنأل ؛ناضمر لالهك هنأ هللا همحر ةفينح يبأ نع يور اَمِل ًافالخ
 .يحاضألا ا ا وهو «دابعلا عفت هب

 ملعلا ْعِقَي ةعامج ةداهش الإ لبث مل :ةّلِع ءامسلاب ْنكَت مل نإو) :لاق
 .انركذ امك «(مهربخب

 )١( ةيانبلا يف نّمضملا ةيادهلا صن يف تبثم :يئارلا :ظفل ٤ /71760.

 :هتداهش مامإلا درف :يدتبملا ةيادب نم هال55 ةخسن يف ةدايز انه تءاج (۲)

 .طيحملا نع ۲۷٠/٤ ةيانبلا يف ىنيعلا هلثم لقنو «طرشلا اذهب اذكه



 لالهلا ةيؤر يف 558

 . سمشلا بورغ ىلإ يناثلا رجفلا عولط نيح نم : موصلا تقوو

 .ةينلا عم ءًاراهن عامجلاو برُشلاو ٍلكألا نع كاسمإلا : وه ٌموصلاو

 .(سمشلا بورغ ىلإ يناثلا رجفلا عولط نيح نم :موصلا تقوو) :لاق

 ّنِم دوسألا طين أ نم ُضِيَأْلا طيحلا يل نیب يح اورو اوکو :ئلاعت هلوقل

 .1417/ /ةرقبلا € للا لإمام أ مث رجلا

 .ليللا داوسو «راهنلا ُضايب :ناطّيَخلاو

 عم راهن عامجلاو برشلاو لكألا نع كاسمإلا :وه موصلاو) :لاق

 ديز هنأ الإ «هيف لامعتسالا دورول ؛كاسمإلا وه :ةغللا ةقيقح يف هنأل ؛(ةينلا

 َ ۰ .ةداعلا نم ةدابعلا اهب َرّيمتتل ؛عرشلا يف ةينلا هيلع

 .انولت اّمِل ؛راهنلاب صتخاو

 فالخ ٰیلع ٌنوكيل ؛ئكوأ راهنلا نيبعت ناك :لاصولا رذعت امل هنألو

 .ةدابعلا ئنبم هيلعو «ةداعلا

 «ءاسنلا ّقَح يف ءادألا ققعتل ل0 انار فا نق را

 ْ .ملعأ ئلاعت هللاو

RRR ع 



 ۲۹ باب

 باب

 ةرافكلاو ءاضقلا بوي ام

 .رطفي مل : ًايسان ًاراهن عّماج وأ برش وأ «مئاصلا لكأ اذإو

 باب

 ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام

 .(رطفُي مل :ًايسان "راهن َعّماج وأ برش وأ «مئاصلا لكأ اذإو) :لاق

 ةا ا درر ا ر لا لوف وهو لقت نأ ةرياغلاو
 .ةالصلا يف ًايسان مالكلاك راصف «ٌموصلا

 :ايسان برَشو لكأ يذلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : :ناسحتسالا هجو

 0و هللا كلا ااف كو ىلع مِ

 .ةينكرلا ىف او :برشلاو لكألا يف اذه تبث اذإو

 الو «نايسنلا بِلْعَي الف «ةركذم ٍةالصلا ةئيه نأل ؛ةالصلا فالخب

 بلغیف «موصلا يف ركذم

 ءهال15 ةخسن يفو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ًاراهن :ظفل )١(

 .يدتبملا ةيادب نم هالو

 0١. ص نيقلتلا )۲)

 . ٤٤0/۲ ةيارلا بصن )٠٠١١(« ملسم حيحص «(۱۹۳۳) يراخبلا حيحص (۳)



 ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام ۷۰

 .ئنمأف ءٍةأرما ىلإ َرَظَن اذإ اذكو ءرِطفي مل : ملتحاف «مان نإف

 .لصقي مل صنلا نأل ؛لفنلاو ضرفلا نيب قرف الو

 ءا لف اه كوا ام ناك ولو

 .يسانلاب هربتعي هنإف « هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 .بلاغ نايسنلا ٌرذعو «هدوجو ْبِلْكَي ال هنأ :انلو

 «ناقرتفيف «هريغ لبق نم ””ءاركإلاو «قحلا هل نم لق نم نايسنلا نألو
 .ةالصلا ءاضق يف ضيرملاو ””دّيقملاك

 :ملسو هيلع هللا ئلص هلوقل ؛(نِطُي ملا :ملتحاف ءمان نإف) :لاق
 ا و «ةماجحلاو «ءيقلا :مئاصلا نرمي ال ثالث»

 .ةرشابملاب ةوهش نع لازنإلا وهو «هانعم الو «عامجلا ةروص دجوت مل هنألو

 «ئنمأ اذإ ركفتملاك راصف ءاّيب امل ؛(ئنمأف «ّقأرما ىلإ َرَظَن اذإ اذكو)
 .“اولاق ام لع «فكلاب ينمتسملاكو

 )١( ريبكلا يواحلا 7/57١.

 .ءاهلا بصنب :خسُن يفو (۲)

 ۲۸۳/٤. ةيانبلا .يضقي :ديقلا رذعب ًادعاق ئلص اذإ ءّدحأ هدّيق يذلا يأ (۳)

 ننس «لسرم راسي نب ءاطع نع روهشملاو :لاق )72١9(« يذمرتلا ننس (5)

 رابخإلاو فيرعتلا 2778/١ ةياردلا رظني مالك ثيدحلا يفو :(7177) دواد

 407/1١5. رينملا ردبلا يف نقلملا نبا هفعضو +,

 خياشملا ةماع نكل «فاكسإلا ركب وبأ مهنمو «هللا محد خياشملا يأ )٠(

 خباشم يلوق ينيعلا ركذ دقو ءءاضقلا هيلع نأو «هموص دسفي :ينمتسملا نأ ىلع



 ۷۱ ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام

 .مجتحا اذإ اذكو ءْرِطْقُي مل : نها ولو

 . هموص دسفي ال : ةأرما لبق ولو ءرطفي مل : لحتكا ولو

 هه و 7 ى

 .ةرافكلا نود ءءاضقلا هيلعف : سمل وأ ٍةلبقب لزنأ نإو

 .يفانملا مدعل ؛ (ِطفُي مل :نهّدا ولو) :لاق

 .انيور امِلو ءاذهل ؛(مجتحا اذإ اذكو)

 دَقْنَم غامدلاو نيعلا نيب سيل هنأل ؛(رِطقُي مل :لحتكا ولو) :لاق
 لستغا اذإ امك «يفاني ال ٌماَسملا نم لخادلاو «قّرَعلاك حّشرتي عمدلاو

 .درابلا ءاملاب

 قرص الدقي هل قارنا رك ولو لاق

 .ىنعمو ةروص يفانملا مدعل ؛لزنُي مل اذإ هب ديري

 «ببسلا ىلع َرْيِدُأ كلانه مكحلا نأل :"”ةرهاصملاو ةعجّرلا فالخب
 .ئلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف يتأي ام ىلع

 دوجول ؛(ةرافكلا نود افلا هيلعف :سْمَل وأ ةلّبقب لزنأ نإو) :لاق

 / .عامجلا ئىنعم

 امأ ءًاطايتحا ءاضقلا باجيإل يفكي :ىنعم وأ ةروص يفانملا دوجوو
 .دودحلاك «تاهبشلاب ”ىردنت اهنأل ؛ةيانجلا لامك ىلإ رقتفتف ةرافكلا

 «مايصلا داسفب لوقلا رايتخاب هحيرصت سينجتلا هباتك يف فّئصملا نع لقنو «ةيفنحلا
 ۲۸٤/٤. ةيانبلا رظني «هتالاحو ءانمتسالا مكح ينيعلا نيب امك ءءاضقلا عم

 .۲۹۲/ 5 ةيانبلا .لزنُي مل نإو سملاب اذكو «ةوهشلاب ةلبقلاب ناتبثي يأ )١(



 ةرافكلاو ءاضقلا ٌبجوي ام ۷۲

 .نَّمأي مل اذإ هركيو «هسفن ئلع َنِمَأ اذإ ٍلبقلاب سأب الو

 . رطقي مل : هموصل ركاذ وهو باب هقلَح لحد ولو

 .لازنإلا وأ «عامجلا يأ ء(هسفن ىلع نأ اذإ ٍةلّبقلاب سأب الو) :لاق

 ارق يمت هوو ,"0رطَقمب سيل "اهتْيَع نأل ؛(نَّمأي مل اذإ هركتو)

 .اهتبقاعب
 .هل تهركو ءاهُبقاع ٌربتعُت :نمأي مل نإو «هل تحيي ءاهنيع ربتعُت :نِمأ نإف

 .هانركذ ام هيلع ةّجحلاو « © ”نيلاحلا يف هيف َقَلْطَأ هللا همحر "”يعفاشلاو

 .ةياورلا رهاظ يف «ليبقتلا لثم :ةشحافلا ةرشابملاو

 ولخت امّلق اهنأل ؛ةشحافلا ةرشابملا َهِرك هنأ :هللا همحر دمحم نعو
 .ةنتفلا نع

 و رس وارو بابذ هقلح لحد ولو) :لاق

 ال ناک نإو هفوج ىلإ رطفملا لوصول ؛ هموص دسفي : :سايقلا يفو

 :ةأضحلاو «بارتلاك هب ْئَذْغَتي

 ام اذكهو «ليبقتلا نيع يأ :هتيع نأل :ريكذتلاب :خسُن يفو ءةلبقلا نيع يأ )١(

 .ثينأتلاو ريكذتلا نم كلذ عبتي

 .رطفب :خسُت يفو (۲)

 .مهدنع ليصفت عم 47١/١. جاتحملا ينغم (۳)

 .همدعو «نمألا لاح يف ةلبقلا هل زوج يأ ()

 .عامجلا يف عوقولا يأ ()



 Vr ةرافكلاو ءاضقلا ُبجوي ام

 : ًاريثك ناك نإو ءرطفي مل : ًاليلق ناك نإف : هنانسأ نيب ًامحل لكأ ولو
 - رطفُ

 . هموص دسفي نأ ىغبني : هلكأ مث هديب هذَخأو .هجرخأ نإف

 .ناَخدلاو رابْغلا هبشأف «هنع ٌعانتمالا ٌعاطتسُي ال هنأ :ناسحتسالا ُهْجَو

 هنع عانتمالا ناكمإل ؟ دسفي هنأ حصألاو ,جللاو رطملا ىف : اوفلتخاو

 ن7 وأ : ةميخ ةازآ اذإ

 ناك نإو «"”رِطفُي مل :اليلق ناك نإف :هنانسأ نيب ًامحل لكأ ولو) :لاق

 .(رطفُي :ًاريثك

 ءرهاظلا مكح هل مفلا نأل ؛نّيهجولا يف "طفي :هللا همحر رفز لاقو

 .ةضمضملاب هموص دسفي ال تح

 ال هنأل ؛ريثكلا فالخب «هقير ةلزنمب «هنانسأل عبات ليلقلا نأ :انلو

 .ليلق : اهتود امو « ,ةصمجلا ٌرادقم :لصافلاو «نانسألا نيب اميف ئقبُي

 .(هموص دسفي نأ يغبني :هلكأ مث «هديب هذخأو .هجرخأ نإف) :لاق

 : هنانسأ نيب ةمسْميس علتبا اذإ مئاصلا نأ هللا همحر دمحم نع يور امك
 ورع 5.

 .“هموص سقي : ءادتبا اهلكأ ولو «هموص دسفي ال

 و اخ هدنع لو لا يف ناك اذإ ۲۹٤/٤: ةيانبلا يف ينيعلا لاق 0

 ها .دسفي ال نأ سايقلاف :هنع رطملا عنمي ن

EEE 

 .هرطفي : خس يف طبضو (۳)
 /۲۹٦. 5 ةيانبلا .اهغضمي مل اذإ اذه (5)



 ةرافكلاو ءاضقلا ُبجوي ام ۷٤

 چ
 . رطفي مل : ءيقلا هعرذ نإف

 . هللا همحر فسوي يبأ دنع دس : مفلا ءلم ناكو داع ولف

 .ئشالتت اهنأل ؛دسفي ال :اهَّعَضَم ولو
 5 و

 فسوي يبأ دنع ةرافكلا نود ءءاضقلا هيلع :ةصّمِحلا رادقم يفو

 .هللا همحر

Rites 5 7ريغتم ماعط هنأل ؛اضيأ ةرافكلا هيلع :هللا همحر رفز دنعو الا . 

 3 2 زر ٠ ع

 .عبطلا هفاعي هنأ :هللا همحر فسوي يبألو

7 (DA r هاا SE) IS نم» :ملسو هيلع هللا یلص هلوقل ؛( رطقي مل :ءيقلا هعرذ نإف) :لاق 
 و 2 م 7 2 ت

 ."«ءاضقلا هيلعف :ادمع ءاقتسا نمو «هيلع ءاضق الف :ءاق
8٥ 

 .هنود امف ءمفلا ءلم هيف يوتسيو

 ؛(هللا همحر فسوي يبأ دنع َدَّسف :مفلا ءلم ناكو «داع ولف) :لاق
 .©لخد دقو "”ةراهطلا هب تضقتنا ئتح ٌجراخ هنأل 3 سا #0 537 د ا

 .رطَقُي مل :خسُت يف طبضو )١(

 دواد يبأ ننس «بيرغ نسح :لاقو )7٠١(« يذمرتلا ننس يف بيرق ظفلب (۲)

 را را هححصو ١//,57« كردتسملا .(«”010) نعد هححصو «(۲۳۸۰)

 .۲۷۹/۱ ةياردلا «يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا

 .ءوضولا يأ (۳)

 .موصلا دسفيف «جراخلا يأ (5)



 0 ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام

 . عامجإلاب سف : هداعأ نإو .دسفي ال : هللا همحر دمحم دنعو

 . هموص اسفي مل : داعف <« ءمفلا ءلم نم لقأ ناك نإو

 همحر دمحم دنعو هللا همحر فسوي يبأ دنع كلذكف : هداعأ نإو

 . هموص دسفي : هللا

 - و 30 يل ۶

 . هيلع ةرافك الو «ءاضقلا هيلعف : هيف ءلم ادمع ءاقتسا نإف

 ‹رطفلا 57 دجوت مل هنال ؛("دسفي ال :هللا همحر دمحم دنعو)

 .ةداع هب ْئَذَعَتُي ال هنأل ؛هانعم اذكو ؛عالتبالا وهو

 ققحتتف «جورخلا دعب لاخدإلا دوجول ؛(عامجإلاب َدّسَق :هداعأ نإو)
 .رطفلا ةروص

 ريغ هنأل ؛(هموص اسفي مل :داعف ءمفلا ء ءلِم نم لقآ ناك نإو) :لاق

 .لاخدإلا يف هل َمْنِص الو «جراخ

 .جورخلا مدعل ؛(هللا همحر فسوي يبأ دنع كلذكف :هداعأ نإو)

 دكا ناوي عل دوج ل وش د ا

 .انيور اًمِل ؛(ءاضقلا هيلعف و نإف) :لاق

 "هب ك ورتم سايقلاو

 .ةروصلا مدعل ؛(هيلع ةرافك الو)

 ط) ۲ نيدباع نبا هححصو «راتخملا ردلا يف هدمتعا ام وهو )١(

 .7 76ص حاضي دإلا رون يف يلالبنرشلا امِهلّْبَق هدمتعاو ‹«(ةلماشلا

 .روكذملا ثيدحلاب يأ (۲)



 ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام 1

 .هللا همحر دمحم دنع كلذكف : مفلا ءلم نم لقأ ناك نإو
 ورب س د 5

 .دسفي ال : هللا همحر فسوي ىبأ دنعو

 . هيلع ةرافك الو «رطفأ : ديدحلا وأ قاصحلا علتبا نمو

 و و 3 ۶ 2

 .ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف : نيليبسلا ٍدحأ يف ادماع عماج نمو

 مر < م ر

 . نيلحملا يف لازنإلا طرتشي الو

 ؛(هللا همحر دمحم دنع كلذكف :مفلا ءلم نم لقأ ناك نإو) :لاق
 .ثيدحلا قالطإل

 .امكح جورخلا مدعل ؛(دّسفَي ال :هللا همحر فسوي يبأ دنعو)

 .جورخلا قبس مدعل ؛هدنع هموص سقي مل :داع نإ مث

 هقحلأف دسفي هنأ :هنعو ءانركذ امل ؛دسفي ال هنأ :هنعف :هداعأ نإو

 .عّنصلا ةرثكل ؛مفلا ءلوب

 ءرطفلا ةروص دوجول ؛(رطفأ :ديدحلا وأ ءَةاصحلا علتبا نّمو) :لاق

 ."ائنعملا مدعل ؛(هيلع ةرافك الو)

 ًاكاردتسا ؛(ءاضقلا هيلعف :نيليبسلا دحأ يف ©”(دماع عماج نمو) :لاق

 .ةيانجلا لّماكتل ؛(ةرافكلاو) «ةتئافلا ةحلصملل

 اذهو «"لاستغالاب ًارابتعا ؛(نّيَلَحَملا يف لازنإلا طَرتشُي الو) :لاق

 ت و

 .ندبلا ىلإ يورتلاو يذغتلا وهو )١(

 .ًادمع :خسُن يفو (۲)

 .لسغلا هيلع بجو :لزني ملو لخدأ اذإ ينعي (۳)



 VV ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام

 .لزثُي مل وأ لزنأ هيلع ةرافك الف : وأ «ةتيم عَماج ولو

 ميش : كلذ امنإو «هنودب ققحتي ةوهشلا ءاضق نأل

 عضوملا يف عامجلاب ةرافكلا بجت ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 ."هدنع دحلاب ارابتعا ؛هوركملا

 .ةوهشلا ءاضقل ؛ةلماكتم ةيانجلا نأل ؛"بجت اهنأ حصألاو

 .(لِزنُي مل وأ لزنأ «هيلع ةرافك الف :ةميهب وأ «ةتيم عماج ولو) :لاق

 يف ةوهشلا ءاضقب اهّلماكت ةيانجلا نأل ؛هللا همحر “يعفاشلل ًافالخ

 .دجوي ملو «ىَهَتشُم لحم

 ىلع ْبجت :لجرلا ىلع عاقولاب ةرافكلا ُبجت امك :اندنع مث

 هالا

 ةقلعتم اهنأل ؛اهيلع بجت ال :لوق يف هللا همحر "يعفاشلا لاقو

 aS «هلعِف وهو «عامجلاب

 .لازنإلا يآ )١(

 دملا كالذي هدنغ يحي ال تيس (9)

 .707/4 ةيانبلا .هنع فسوي وبأ هاور «مامإلل لوق وهو «ةرافكلا يأ (۳)

 ٤٤٤/١. جاتحملا ينغم (5)

 .ةرافكلا نود ءءاضقلا اهيلعف :اهسفن ىلع اهّبلغ اذإ امأ ءهتعواط اذإ اذه (5)

 . "٠8 / 6 ةيانبلا

 447/١. جاتحملا ينغم (0



 ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام ۷۸

 و 9 2 5 ا ت 4

 ءءاضقلا هيلعف : هب ئوادتي ام وأ «هب ْئذَعَتِي ام برش وأ ‹لکآ ولو
 0 و

 . ةرافكلاو

 ."”لاستغالا ءامب ًارابتعا ؛اهنع لجرلا لّمحتيو «ُبجت :لوق يفو

 ىلع ام هيلعف :ناضمر يف رطفأ نَّم» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق :انلو
 ."”(رهاظملا

 .ثانإلاو روكذلا مظتنت :نَم :ةملكو

 .اهيف هّتكراش دقو «عاقولا سفن ال ءداسفإلا ةيانج ببسلا نألو

 .لمحتلا امهيف يرجي الو «ةبوقع وأ ةدابع "اهنأل ؛اهنع لمحت الو
 هيلعف :هب ئوادتُي ام وأ «هب َْدَمَتُي ام برش وأ لَك ولو) :لاق

 ١ .(ةرافكلاو «ءاضقلا

 «عاقولا يف تَعِرش اهنأل ؛هيلع ةرافك ال :هللا همحر ''”يعفاشلا لاقو

 .هريغ هيلع ساقي الف «ةبوتلاب بنذلا عافترال ؛ سايقلا فالخب

 «لامكلا هجو ىلع ناضمر يف راطفإلا ةيانجب تقّلعت ةرافكلا نأ :انلو

 هذهل ٍةرفكم ريغ ةبوتلا نأ فرع :ًاريفكت قاتعإلا باجيإبو «تّققحت دقو
 .ةيانجلا

 .ةنؤملا هذه يف اهعقوأ هنأل «لجرلا ىلع لاستغالا ءام نإف )١(

 .459/7 ةيارلا بصن ۱۹١/۲ ينطقرادلا ننس يف ظفللا اذه نم بيرق (۲)

 .ةرافكلا يأ (۳)

 .5 517/١ جاتحملا ينغم (5)



 ۲۷۹ ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام

 - و و

 .راهظلا ةرافك لثم : ةرافكلاو

 :انيوو امل إل ؛(راهّظلا ةرافك لثم :ةرافكلاو) : :لاق مث

 ئلص لاقف ؛«تكلهأو تکه !هللا لوسر اي :لاق هنإف «ىبارعألا ثيدحلو

 .ًادمعتم ناضمر راهن يف يتأرما ْتْحَقاو :لاقف «؟تعنص اذام» :ملسو هيلع هللا

 .هذه يتبقر الإ كمآ ال :لاقف «4ةَبكر قتعأ» :ملسو هيلع هللا لص لاقف

 .موصلا نم الإ ينءاج ام ينءاج لهو :لاقف ««نيعباتتم نيرهش مص) :لاقف

 .دجأ ال :لاقف ««ًانيكسم نيتس معطأ» :لاقف

 :ئوريو - رمت نم قرب ئَتْوُي نأ ملسو هيلع هللا یلص هلل د

 n r - رمت نم ق

 ."«كدعب ًادحأ ءىزجي الو ‹كئزجي 0 تنأ 0 :لاقف

 هاضتقم نأل وكلا 1 ب :هلوق يف هللا همحر يعفاشلا ىلع ةجح وهو

 صر

 .(قرفلا لايكم) تنرتنإلاو ۳٠١/٤ ةيانبلا رظني .ًالطر )١7( :َقّرَقلا ردق )١(

 :دارملاو «ءادوسلا ةراجحلا تاذ «ةيبرغلاو ةيقرشلا ةرونملا ةنيدملا يترَح يأ (۲)

 .ينم جوحأ ةنيدملا يف سيل

 )١١١١(. ملسم حيحص )١9175(: يراخبلا حيحص ()

 مامإلا نع لقنلا اذه نأ هريغو يكاكلا نع ١7/5 ةيانبلا يف ينيعلا لقن (5)

 «بيترتلاب انبهذم لثم لوقي لب «رييختلاب لوقي ال يعفاشلا نأو ءأوهس عقو يعفاشلا
 ٠۸٠/۲. جاتحملا ينغم اذهل رظني :تلق



 ةرافكلاو ءاضقلا ُبجوي ام ۸۰

 2 و - e ت يا ى

 هيلع ةرافك الو «ءاضقلا هيلعف : لّونأف . جرفلا نود اميف عماج نمو
 و

 .ةرافك ناضمر ريغ موص داسفإ يف سيلو

 0 «رطفأ : هنْذأ ىف رَطقَأ وأ .طعّتسا وأ « نقتحا نمو

 .هيلع صنلل ؛"عباتتلا يفن يف هللا همحر كلام ئلعو

 دوجول ؛(ءاضقلا هيلعف :لرنأف ءِحْرَقلا نود اميف َحّماج نّمو) :لاق
 .ةروص همادعنال ؛(هيلع ةرافك الو) «ىنعم عامجلا

 يف ٌراطفإلا نأل ؛ (ةرافك ناضمر ريغ م ٍداسفإ يف سيلو) :لاق

 .هريغ هب قحلي الف «ةيانجلا يف غلبأ ناضمر

 هلوقل ؟(رطفأ :"هنذأ يف َرَطقَأ وأ ءطَعتسا وأ «نقتحا نّمو) :لاق
 ."”(لحخد امم :رطْفلا» :ملسو هيلع هللا یلص

 ءفّنصملا هركذ ام ىلع اذه قرف وأ عبات ءًاقلطم موصلا هدنع زوجي يأ )١(
 ةريخذلا رظنيو ١7/5. ةيانبلا .عباتتلاب لوقي كلامو ءّوهس كلام ىلإ هتبسن نكلو

 .5 "ص نيقلتلا 6

 .خسُتلا يشاوح نم اهريغو «يدعس ةيشاح .ًانهُد هنذأ يف رطقأ يأ (۲)

 ءرطقأ ام ددحي ملو «هنذأ يف رطقأ ام انه قلطأ هللا همحر فلؤملا نأ ىلإ هبنأو

 ديف ناك ولو ءةموض دسفي ال هنأو. املا هنذأ ىف نطقا اذإ ام ةلاسم ركذ ليلق دعب
 ٌددع لعف امك «راسفتسالا نع عفدأو «حضوأ ناكل :ًانهذ رطقأ اذإ امب لوألا ةلأسملا

 راتخملا ردلا بحاصو ء١٤٠ص كولملا ةفحت يف يزارلا لثم «هدعب نيفتصملا نم

 .امهريغو 2785 - 747/7 (نيدباع نبا عم)

 ريبكلا مجعملا «(508) قازرلا دبع فنصم «(5707) ئلعي يبأ دنسم (۳)

 ١/ 78٠. ةياردلا ,.(9770)



 ۸۱ ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام

 و وو س را س 7 €

 .هموص دسفي ال : اهلخد وأ ءءاملا هنذأ يف رطقأ ولو

 o ع ي ر r ا

 ET وأ هفوج ىلإ لصوف «بطر ءاودب ةمآ وأ ةفئاج ئواد نإو

 .فؤجلا ىلإ "'”ندبلا حالص هيف ام لوصو وهو ءرطفلا ئنعم دوجولو

 روض هادا #(ةيلع ةراقك الو)

 ؛("هموص سقي ال :اهَلَخَد وأ ءءاملا هنذأ يف َرَطْفَأ ولو) :لاق

 “او مادعنال

 . دلا اهّلَخَد اذإ ام فالخب

 وأ هفوج ىلإ لّصّوف بطر ءاودب مآ وأ ةفئاج ئواد نإو) :لاق

 .نهدلاو «طوعّسلاو «ةنقحلا نم )١(

 .دوهعملا ذفنملا نم فوجلا ىلإ لوصولا وهو ءرطفلا ةروص يأ (۲)

 قئاقحلا نييبت بحاص هراتخا ام وه ةيادهلا بحاص هراتخا يذلا اذه (۳)

 ءدسفي ال :لخد نإ هنأ ۲٠۹/1: ةيناخلا يف لّصفو «ةيفنحلا نم قيرفو ؛:١0

 حالص هيف ربتعي الف «هلعفب فوجلا ىلإ لصو هنأل ؛حيحصلا هنأو «دسفي هلخدأ نإو

 507/١. ةيلالبنرشلاو ۲٠٦/۲ ريدقلا حتف يف هرهظتساو «ةيزازبلا يف هلثمو «ندبلا

 قافتالا :لصاحلا نأ (ه١1١٠ت) يونوقلا حون ةمالعلا نع 774/7 نيدباع نبا لقنو

 .هلاخدإ يف حيحصتلا فالتخاو «ءاملا لوخدب رطفلا مدع ئلعو «نهدلا بصب رطفلا ىلع

 .نهّدلا لخدأ اذإ :خسُت يفو «ندبلا حالص دوجول ؛رطفي ينعي (5)

 ىنعملاو «ةسيفنلا ةميدقلا ةخسنلا يدعس ةخسن يف تبثم :بّْطَر :ظفل (5)
 :ةلمجلا هده حرش رح ىف قكصملا هتك ويش :ةيضنقي



 ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام ۸۲

 .رطفي ال : الاقو « هللا همحر ةفينح ىبأ دنع رطفأ : هغامد

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ْرِطفُي مل : هليلحإ يف َرَطَقَأ ولو

 .رطفي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 2 0 و 5

 . هيف برطضم هللا همحر دمحم لوقو

 ا وه ليغ یدل «(هّللا همحر ةفينح يبأ دنع رطفأ :هغامد

 رم ْذَقملا مامضنال ؛لوصولاب نقيتلا مدعل ؛(رطفي ال :الاقو)
 .ءاودلا نم سبايلا يف امك «ئرخأ هعاستاو

 ىلإ اليم ُدادزيف «ةحارجلا ةبوطر يقالُث ءاودلا ةبوطر نأ :هلو

 ةيوطر. نقتل هال نسا فالخب .«ترجلا لإ لعبا ةر
 اهم دينها خلا

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع طفي مل :"هليلحإ يف "”رطقأ ولو) :لاق

 .رطفي : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .(هيف برطضم هللا ر ا لوقو

 ًاذفنم وفوجلا نيبو هنيب نأ هللا همحر فسوي يبأ دنع َمَقَو هنأكف
 .“هنم لوبلا جرخي اذهلو

 )١( ةيانبلا .عامجإلاب هموص دسفي ال :ًاسباي ناك اذإ امأو 4 /817.

 ) )۲قئاقحلا نييبت .نهدلا وأ ءاملا هيف رطقأ ءاوس 57١/١.

 .ركذلا نم لوبلا جرخم يأ (۳)

 .ذفنملا نم يأ (5)



 A ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام

  eكلذ هل هركيو .

 اذإ سأب الو ّدُب هنم اهل ناك اذإ ماعطلا اهّيبصل ضمّ 1 نأ ةأرملل هركيو

 . ادب هنم الجت مل

 - 0 ا

 a «مئاصلا رطب ال : كيلا غضَمو

 لوبلاو «لئاح امهنيب َةناّثَملا نأ :هللا همحر ةفينح يبأ دنع َمَكَوو
 ."'هقفلا باب نم سيل اذهو «هنم حّشرتي

 .ىنعمو ةروص رطفلا مدعل ؛(رِطَمُي مل :هيقب ًائيش قاذ نّمو) :لاق

 .داسفلا ىلع موصلا ضيرعت نم هيف امل ؛(كلذ هل هركيو)

 اّمِل ؛(ّدُب هنم اهل ناك اذإ ًماعطلا اهّيبصل ْعّضْمَت نأ ةأرملل هركيو) :لاق

 َرِطفُت نأ اهل نأ ئرت الأ «دلولل ةنايص ؛(ًأدُب هنم ادجت مل اذإ ساب الو)
 .اهدلو ىلع تفاخ اذإ

 .هفوج ىلإ ليصي ال هنأل ؛(مئاصلا طي ال :كّلِعلا ْعْضَمَو) :لاق

 .هئازجأ ضعب هيلإ ليصَي هنأل ؛دسفي هنإف : "”امِئتْلَم نكي مل اذإ ! :ليقو
 هه

 تقفتي ب هنأل ؟ًامِئَتلَم ناك نإو سقي : دوسأ ناك اذإ :ليقو

 لم وه لب ءةقفلا تاي اهل ةروصلا ذهب الخلا اذه. سبل نتعب
 ۳٠۷/٤. ةيانبلا .ءامكحلا نم نادبألا حيرشت لهأ حالطصاب

 يضع لإ اش ‹ لبق نم ًاغوضمم يأ(



 ةرافكلاو ءاضقلا ُبجوي ام ۸٤

 . مئاصلل هرکی هنأ الإ
7 0 0 

 . براشلا نهدو «لحكلاب ساب الو

 .داسفلا ىلع موصلا ضيرعت نم هيف امِل ؛(مئاصلل هركي هنأ الإ)

 .راطفإلاب مهني هنألو

 .نهقح يف ِكاوّسسلا ماقم هيايقل ؛ةمئاص نكت مل اذإ ةأرملل هركي الو

 ٍَلِع نم نكي مل اذإ ليق ام ٰیلع لاجرلل هركيو
 .ءاسنلاب وبشتلا نم هيف امي ؛بحتسي ال :ليقو

 وهو «قافترا عون هنأل ؛(براشلا نهو 2" لخكلاب ساب الو) :لاق

 ىلإ كَ هيلع هللا یلص يبنلا بدت دقو «موصلا تاروظحم نم سيل

 ."هيف موصلا ئلإو «ءاروشاع موي لاحتكالا

 .ةنيزلا نود «"يوادتلا هب درصق اذإ لاجرلل لاحتكالاب سأب الو

 لمع لمعي هنأل ؛ةنيزلا هردصَق نم نكي مل اذإ براشلا هد ٌنسحتسُيو
 :تامكلا

 ا وهو تولا ردك تناك وإ ةا ليوظتل لو

 .اهمضبو «براشلا نهد :لاد حتفب كلذكو ءاهمضبو فاكلا حتفب )١(

 واو هدانسإو ۳٦۷/۳ ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هجرخأف :لاحتكالا امأ (۲)

 .(۱۱۲۸) ملسم حيحصو :(010) يراخببلا حيحص قف :موصلا امأو

 .يدعس ةيشاح .ةّنسلا ةماقإ وأ (۳)

 .نهدلا يأ (5)
 ر ر

 جَح اذإ ناك هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا يباحصلا لعف نم رذقلا اذه َدَّرَو (0)



 1 ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام

e 

 . مئاصلل يِشَعلاو ةاَدَعلاب بطّرلا كاوسلاب ّسأب الو

 هلوقل «("”مئاصلل يِشَعلاو ةاَدّعلاب بطّرلا كاوّسسلاب ساب الو) :لاق

 . لصف ريغ نم "٠ “كاوسلا :مئاصلا لالخ ٌريخ» :ملسو هيلع هللا ئلص

 رثألا ةلازإ هيف نأل ؛يِشَعلاب هركي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 ١ .ديهشلا مد هباشف فرار «دومحملا

 رثأ هنأل ؛ديهشلا مد فالخب ءءافخإلا هب قئاللاو «ةدابعلا ُرْثأ وه :انلق

 .ملظلا

 هللاو ءانيور امل ؛ءاملاب لولبملا نيبو «رضحخألا بطرلا نيب قرف الو

 غا

E د ¢ FF RF 

 «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هوحنو «هذخأ :لّضق امف «هتيحل ىلع ضّبَق :رمتعا وأ
 قي لا ظا ۱۹۸د قسعتلا نب دمحيمل الا تاك ىف اج نكلو ءًاعوفرم سیلو
 ۳۲٤/٤. ةيانبلا ۲۸۲/۱ ةياردلا رظنيو «ةضبقلا تحت ام

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :مئاصلل :ظفل )١(

 ‹فيعض وهو «دلاجم :هدنس ىف :دئاوزلا ىف لاق )//١71(«. هجام نبا ننس (۲)

 ۲۷۳/٤ ىقهيبلا ننس 1/۲ ىنطقرادلا ننس «ةديدع دهاوش ثيدحلل نكل

 1 ۰ . ٤0۸ /۲ ةيارلا بصن

 . ٤۲۲/١ بلاطملا ئنسأ (۳)



 ليسن ۲۸٦

 لصف
 ءرطفأ : هضرم َدادزا ماص نإ فاخف «ناضمر يف ًاضيرم ناك نمو
 . قو

 ءرطفأ نإف «لصفأ هّموصف : موصلاب ٌرِغَتْسَي ال ءًارفاسم ناك نإو
 .زاج : ئضفقو

 7 ٠

 لصف

 موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف

 :هضرم دادزا ماص نإ فاخف «ناضمر يف ًاضيرم ناك نّمو) :لاق

 .(ئضقو ءرطفأ

 .رطفي ال : هللا همحر © عفاشلا لاقو

 .مميتلا يف ٌربتعي امك ءوضعلا تاوف وأ «كالهلا فوخ ٌربتعي وه

 بجيف «كالهلا ىلإ ىضفي دق هدادتماو ضرملا ةدايز نإ :لوقن نحنو

 .هنع ٌزارتحالا

 نإف «لضفأ هّموصف :موصلاب ٌرِضَتْسَي ال ءًارفاسم ناك نإو) :لاق
 .ارذع هسفن لعجف «ةقشملا نع ئَّرْعَي ال رفسلا نأل ؛(زاج :ئضقو ءرطفأ سوه هس

 )١( بلاطملا ئنسأ ١/577.



 AV موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف

 . ءاضقلا امهْمَرلَي مل : امهلاح ىلع امهو ٌرفاسملاو «ٌضيرملا تام اذإو
 20 چ و و #ه

 ردقب ءاضقلا امهمزل : اتام مث ‹رفاسملا ماقأو « ضيرملا حص ولو

 . ةماقإلاو ءةحصلا

 ىلإ ًايضفم هثوك طرشف «موصلاب فَي دق هنإف «ضرملا فالخب
 .جرحلا

 :ملسو هيلع هللا اص هلوقل ؛لضفأ ٌرطفلا :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .""«رفسلا يف ٌمايصلا ربلا نم سيل»
 .لوأ هيف ءادألا ناكف «نْيتقولا لضفأ ناضمر نأ :انلو

 ا ع لوك ووا

 مل :"امهلاح ىلع امهو “رفاسملاو «ضيرملا تام اذإو) :لاق

 .رخأ مايأ نم ٌةَدِع اكِرْدُي مل امهنأل ؛(ءاضقلا امهر

 ءاضقلا امهَّمِزَل :اتام مث ءٌرفاسملا "”ماقأو «ضيرملا حص ولو) :لاق
 .رادقملا اذهب كاردإلا دوجول ؛(ةماقإلاو «ةحصلا ردقب

 )١( بلاطملا ئنسأ ١/٤۲۳.

 )١١19(. ملسم حيحص ؛(19457) يراخبلا حيحص (۲)

 .ةقشملا يأ ءاهحتفو ميجلا مضب (۳)

 .رفاسملا وأ :خسُت يفو (5)

 .رفسلا وأ ضرملا نم )٥(

 .ماقأ وأ :خسُت يفو (5)



 موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف ۸۸

70 2 2 
 . هعبات ءاش نإو ‹هقرف ءاش نإ : ناضمر ءاضقو

 ت45 ع 5 ^ ے ےا ا 503

 لوألا ئضقو «يناثلا ناضمر ماص : ٌرَخآ ناضمر لَخَد ئىتح هّرخأ نإو

 .هيلع ةيلِف الو «هدعب

 .ماعطإلاب ةيصولا بوجو :هّثدئافو

 امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ نيب ًافالخ هيف هللا همحر يواحطلا َركَّذو
 ."”رذنلا يف فالخلا امنإو ,'””حيحصب سیلو «هللا همحر دمحم نيبو «هللا

 ,"'"فلخلا قَح يف بوجولا ٌرَهظَيف بس رذنلا نأ :امهل قرقلاو
 .كردأ ام ندع ردقتيف ةَّدِعلا كرادإ : تسلا :ةلأسملا هذه يفو

 قالطإل ؛(هّعَبات ءاش نإو «هقرف ا نإ ناشر ءاضقو) :لاق
 تحازلا طاب لإ ةحراسما ةعئاقملا يحتتملا كل علا

 .هتقو يف هنأل ؛(يناثلا ناضمر ماص معا ناضمر لحم نس حا نزول

 .ءاضقلا تقو هنأل ؛(هدعب لوألا ئضقو)

 نأ هل ناك ئتح «يخارتلا ىلع ءاضقلا بوجو نأل ؛(هيلع ةي الو)

 ةدعب ۳۳٤/٤ ةيانبلا يف ٌينيعلا كلذ دكأو «حيحصب سيل فالخلا اذه يأ )١(
 .بهذملا ءاملع نع لوقن

 .ضيرملا رذن يف يأ (۲)

 ٤ /٠٠٠. ةيانبلا .ماعطإلاب ةيدفلا وهو (۴)

 .ه"1454 ةخسن ةيشاح .ءاضقلا ررقت يأ (5)

 )٥( /ةرقبلا .4 أ را ا نم دوف : :ئلاعت هلوق وهو ١85.



 ۸۹ موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف

 ءاترطفأ : امهْيَدلو وأ ءامهسفنأ ىلع اتفاخ اذإ ٌعضرملاو لياحلاو

 .امهيلع ةيدف الو ءامهيلع ةرافك الو ءاضَقو

 موي لكل مِعطيو ءرِطقُي : مايصلا ىلع ٌرِدقَي ال يذلا ينافلا خيشلاو

 . تارافكلا يف معطي امك ًانيكسم

 :امهيدلو وأ ءامهسفنأ ىلع اتفاخ اذإ حضرُملاو لياحلاو) :لاق

 .جرحلل ًاعفد ؛(اًنضقو ءاترطفأ

 .(امهيلع ةيدف الو) «رذعب ٌراطفإ هنأل ؛(امهيلع ةرافك الو)

 ب ره ةلرلا لع تفاح اذإ امف هلا تحرز فاشل افذاخ
 .ينافلا خيشلاب

 :دلولا ببسب ٌرطفلاو «ينافلا خيشلا يف سايقلا فالخب ةيدفلا نأ :انلو

 .الصأ هيلع بوجو ال ٌدلولاو «بوجولا دعب ٌزجاع هنأل ؛هانعم ىف سيل

 لكل ميطُيو طي :مايصلا ىلع ردي ال يذلا ينافلا خيشلاو) :لاق
 .(تارافكلا يف معطي امك ءًانيكسم موي

 وے وے 0 0 0 95 3 35 ١
 .# نیک ُماَعَط ةَيدِف :هتوفيطي تريزا لعو# : ىلاعت هلوق :هيف لصألاو

 ١85. /ةرقبلا

 .هّئوقيطي ال :هانعم :ليق

 .رذعب اترطفأ امهنأل :خسُت يفو )١(

 .475/7 ريبكلا يواحلا (۲)

 ٠٤٠/٤. ةيانبلا .هيلع هسيقي يأ «ينافلا خيشلا رطفب رطفلا ربتعي يأ (۴)



 موصلا يف ذ رطفلل ةحيبملا راذعألا يف ۹۰

of, 7 ۶ 22 ت ¢  
 موي لكل هيلو هنع معطأ : هب صراف ‹ناضمر ءاضق هيلعو ءتام نمو

 . ريعش وأ ءِرمت نم ًاعاص وأ رب نم عاص فصن : ًانيكسم

 د Aor يد ر ت
 رارمتسا :ةّيفلخلا طرش نأل ؛ءادفلا مكح لطبي :موصلا ىلع َردق ولو

 .زجعلا

 و م 8. و أ

 هيلو هلع معطأ : هب ٰیصٴوأف «ناضمر ءاضق هيلعو «تثام نمو) :لاق

 ع ۶ 2 هَ م

 هنال ؛(ريعش وأ «رمت نم اعاص وأ رب نم عاص فصن :انيكسم موي لكل

 .ينافلا خيشلاك راصف «هرمع رخآ يف ءادألا نع رجع

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ ءاندنع ءاصيإلا نم دب ال مث

 ازا : :اذه ئلعو

 .ةبايَنلا هيف يرجت يلام ىح كلذ لك ْذِإ «دابعلا نويدب هربتعي وه
0 

 نود «ءاصيإلا ىف كلذو «رايتخالا نم هيف دب الو «ةدابع هنأ :انلو

 ةيربَج اهنأل ؛ةثارولا 23 0 0
 1 E 2 د60

 بجي مل :ءادألا تيوفت يف ًاروذعم ناك نإف :ةيعفاشلا دنع ليصفت كانه )١(

 دم موي لكل هتکرک يف بجيف : :مصَي ملو نكمت نإو «هتكِرَت يف الو هرو لع ءيك
 هيلول زوجي هنأ :ةعامج هححص رخآ لوق يفو «هنع هیلو مايص حصي الو ءماعط نم

 ۳/1 ولا .ماعطإلا نع هئزجيو ءهل حصيو «هنع موصي نأ

 :الإو «ةكرتلا نم اهجارخإ يلولا ىلع مزلي :كلذب ئصوأ اذإ تيملا نأ ينعي (۲)

 ."57 / 5 ةيانبلا .الف

 .ءاصيإلا يأ (۳)



 14١ موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف

 .هاضق : هدّسفأ مث . عوطتلا ةالص يف وأ .عوطتلا موص يف لحد نمو

 .هللا مهمحر خياشملا ناسحتساب «موصلاك :ةالصلاو

 .حيحصلا وه وه ءموي موصب ربت الص لکو

 الد :ملسو هيلع هللا ئلص هلوقل ؛يلصي الو + ىلولا هغ ری الو

 ."""«رلحأ نع ّلحأ يلصي الو «راحأ نع ٌدحأ موصي

 :هدسفأ مث «عوطتلا ةالص يف وأ ءعّوطتلا موص يف لحد نّمو) :لاق

 .(هاضق

 . هللا همحر يعفاشلل ًافالخ

aهب عر مل ام هزلي الف  

 «لاطبإلا نع يضملاب هتنايص بجتف «لمعو ل ىّدؤملا نأ :انلو

 .هكرتب ءاضقلا بجو :يضملا بجو اذإو

 - فرفز ١ : و 5 AT و و 5-5 5
 امل ؛ نيتياورلا ىئدحإ يف ءرذع ريغب هيف راطفإلا حابي ال :اندنع مث

 ا

 يو و و 3

 .رذعب حابيو «انيب
 و

 سابع نبا ىلع ًافوقوم يورو ءاعوفرم بيرغ : 477/7 ةيارلا بصن يف لاق )١(
 ةياردلا ٠۳٠۳/١ أطوملا يف رمع نبا نعو «حيحص دانسإب (۲۹۱۸) يئاسنلا دنع

 .ًاعوفرم هدجأ مل 0

 )١( جاتحملا ينغم ١/٤٤۸.

 رذع ريغب رطفلا لحي هنأ دارملاو ۳٤۸/٤ ةيانبلا .هللا همحر دمحم نع يأ (۳)

 .ئرخألا ةياورلا يف



 موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف 14۲

 .امهيوي ةيقب اكسمأ : ناضمر راهن يف ٌرفاكلا ملسأ وأ «يبصلا غلب اذإو

 ءامهّموي ايضقي ملو «هدعب ام اماصو ءامهيلع ءاضق ال : هيف ارطفأ ولو

 .ىضم ام الو

 ."”(هلاكم ًاموي ضقاو «رطفأ» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوقل ردع :ةفايضلاو

 "”كسمأ :ناضمر راهن يف ٌرفاكلا ملسأ وأ «يبصلا غلب اذإو) :لاق

 .هشتلاب تقولا ىحل ءاضق ؟(امهموي ةيقب

 بجاو ريغ موصلا نأل ؛(امهيلع ءاضق ال : "هيف ارطفأ ولو) :لاق

 .ةيلهألاو *”ببسلا ققحتل ؛(هدعب ام اماصو) « “هيف

 :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ء(۲۳۱۷) هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ ئور )١(

 ينإ :لجر لاقف «هباحصأو ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر اعدو ءاماعط لجر عنص

 ءًاماعط كل عنصو .فّلكت كوخأ» :ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر لاقف «مئاص
 .450/17 ةيارلا بصن رظني .هفعض يف مالك هيفو ««هناكم ًاموي ضقاو ءرطفأ «كاعدو

 رظنيو 2754/17 يقهيبلاو «ًالسرم )775١1( ١017/7 ننسلا يف ينطقرادلا هاورو

 .۲۸۲/۲ ريدقلا حتف

 ٤ /۳٤۹. ةيانبلا رظني .فالخ ئلع ءًابابحتسا وأ ًابوجو اكسمُي نأ مزل يأ (۲)

 .امهموي يف يقب اميف (۳)

 .يقب اميف يأ (5)



 ۹۳ موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف

 : موصلا ئّوتف «لاوزلا لبق رصِملا مرق مث ءراطفإلا ٌرفاسملا ئون اذإو

 . هأزجأ

 «ءادألاب لصتملا خلا ايو اهيف "'ببسلا نأل ؛2”ةالصلا فالخب اذهو
 E ةمدعتم ةيلهألاو لوألا ءزجلا :موصلا يفو «هدنع ةيلهألا تدجأوف

 :لاوزلا لبق اًبصلا وأ رفكلا لاز اذإ هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ةينلا تقو كردأ هنأل ؛ءابضقلا هلق

 م بوجولا ةيلهأو ءًابوجو أّرجتي ال موصلا نأ :رهاظلا هجو

 ءرفاكلا نود «ةروصلا هذه يف عوطتلا يوني نأ يبصلل نأ الإ ءهلّرأ يف

 .هل لهأ يبصلاو ءًاضيأ عوطتلا لهأ نم سيل َرفاكلا نأل ؛اولاق ام ىلع

 ئوتف «لاوزلا لبق رصِملا مق مث « ”راطفإلا ٌرفاسملا ئون اذإو) :لاق

 .عورشلا ةحص الو «بوجولا ةيلهأ يفاني ال ٌرفسلا نأل ؛(هأزجأ :موصلا

 تقو يف ٍصّخَرملا لاوزل ؛ٌموصي نأ هيلعف :ناضمر يف ناك نإو
 ؛ٌرطفلا هل حابب ال :رفاس مث «مويلا لوأ يف ًاميقم ناك ول هنأ ئرت الأ «ةينلا
 ال :نّيتلاسملا يف رطفأ اذإ هنأ الإ ءئلوأ اذهف ؛ةماقإلا بناجل ًاحيجرت
 .حيبملا ةهْبش مايقل ؛ةرافكلا همزلت

 .تقولا ضعب يف ملسأ وأ غلب اذإ اهؤاضق بجي ثيح )١(

 .ةالصلا بوجو ببس يأ (۲)
 ."ه٠ / 5 ةيانبلا .لوألا ءزجلا دنع يأ (۳)

 .ةياورلا رهاظ يأ (5)

 .ناضمر يف ناک نإو :هدعب اميف هلوق ليلدب «ناضمر ريغ يف ينعي )٥(



 موصلا يف رطفلل ٍةحيبملا راذعألا يف 14٤

 ءءامغإلا هيف ثَّدَح يذلا مويلا ضقت مل : ناضمر يف هيلع يمغأ نمو
 .هدعب ام ئضقو

 . ةليللا كلت موي ريغ ءهّلك هاضق : هنم ةليل لوأ هيلع ىمغأ نمو

 .هاضق : هّلك ناضمر هيلع يمغأ نمو

 هيف ْتَدَح يذلا مويلا ضقي مل :ناضمر يف هيلع يمغأ نّمو) :لاق
 € 1 2 و

 ُرهاظلا ذإ «ةينلاب نورقملا كاسمإلا وهو «هيف موصلا دوجول ؛(ءامغإلا
 .هنم اهدوجو

 .ةينلا مادعنال ؛ (هدعب ام ئضقو)

 ؛ (ةليللا كلت موي ريغ هلك هاضق :هنم ٍةليل لوأ هيلع يمغأ "”نّمو) :لاق

 .انلق امل

 هذنع ناَيقْمَر موص نگل ؟هذعب ام ىضقي الل : هللا همحر (©9كللام لاقو

 .فاكتعالا ةلزنمب ءّقدحاو ةينب ئدأتي

 00 هل وب 5
 للختي هنأل ؛ةقرفتم تادابع اهنأل ؛موي لكل ةينلا نم دب ال :اندنعو

 .فاكتعالا يفالخب «ةدابعلا هذهل نامزب سيل ام نيموي لك نيب

 فِعضي ضَرَم عون هنأل ؛(هاضق :هلك ناضمر هيلع يمغأ نمو) :لاق

 .طاقسإلا يف ال «ريخأتلا يف ارذع ريصيف ءاجحلا ليزي الو « ئوقلا

 .نإو :خسُت يفو )١(

 .يقابلا يضقيو «طقف هئامغإ موي هئزجي هنأ ۲۷/۲ تادايزلاو رداونلا يف (۲)

 .يلايللا وهو (9)



 40 موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف

eA ER 
 هضقي مل : هلک ناضمر نج نمو

 . هنم ضم ام ئضق : هضعب يف قافأ نإو

 .(هِضْقَي مل :هّلك ناضمر نج نّمو) :لاق

 .ءامغإلاب هربتعي وه هللا همحر ''”كلامل ًافالخ

 الف ءةداع رهشلا بعوتسي ال ءامغإلاو ءٌجَرَحلا وه طِقسملا نأ :انلو

 .جرحلا ققحتيف «هبعوتسي نونجلاو «جرح

 ف يشم ام ريق ةيركع 0 (قافأ نإو)

 هيلع بجي مل :نالوقي امه «هللا امهمحر “ ىعفاشلاو رفزل ًافالخ

 .بعوتسملاك راصو: «هيلغ برم ٌءاضقلاو ؛ةيلهألا مادعنال ؛ ؛ ءادألا

 بوجولا يفو مةلا ةنلهألاو .رهشلا وهو ءدجو دق ببسلا نأ :انلو

 .هئادأ يف جرحي ال هجو ئلع ابولطم هّثروريص يهو ةدئاف

 يف همامتو «ةدئاف الف «هئادأ يف جرحي هنأل ؛بعوتسملا فالخب

 .””تايفالخلا

 .ةياورلا رهاظ يف اذه :ليق «يضراعلاو يلصألا نيب قرف ال مث

 )١( يفاكلا 77٠.

 575/١. بلاطملا ئنسأ (۲)

 ةخسن ةيشاح يفو "00/5 ةيانبلا .تايفالخلا ركذب ةقلعتملا بّتكلا يف يأ (۳)

 ١ .باتك مسا :اذكه بنک ه4



 موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف 10

7 0 _ : 2 

 .هّواضق هيلعف : ارطف الو اموص ال هلك ناضمر يف وني مل نمو

 ةفينح يبأ دنع هيلع ةرافك ال : لكأف «موصلل وان ريغ حبصأ نّمو

 . هللا همحر

 قحتلا :ًانونجم غلب اذإ هنأل ؛امهنيب قرف هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 ٌراتخم اذهو نج مث ءالقاع غلب اذإ ام فالخب «باطخلا مَدعناف «يبصلاب

 ""نيرخأتملا ضعب
 .(هؤاضق هيلعف :ًارطف الو ًاموص ال هلك ناضمر يف وني مل نّمو) :لاق

 حيحصلا ّقَح يف ةينلا نودب ناضمر موص ئّدأتي :هللا همحر ٌرفز لاقو

 امك «هنع عقي :هيدؤي هجو يأ ىلعف هيلع حسم كاسمإلا نأل ؛ميقملا

 .ريقفلا نم باصنلا لك ّبَهَو اذإ

 .ةينلاب الإ ةدابع الو «ةدابعلا ةهجب كاسمإلا :قَحَتسملا نأ :انلو

 .ةاكزلا يف ذ رم ام لع لا هيلع :باصنلا ٍةبه يفو

 يبأ دنع هيلع ةرافك ال :لكأف «موصلل وان ريغ حبصأ نَّمو) :لاق

 .(هللا همحر ةفينح

 ةد ةا ريغب ىدا نال ؟ ةرانكلا هيلع: هللا هر نفؤ: لاقو

 بجت :لاوزلا لبق لكأ اذإ :هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .بصاغلا بصاغك راصف «ليصحتلا َناكمإ توف هنأل ؛ةرافكلا

 )١( ةيانبلا رظني .ينفغتسُرلاو راقصلاو يناجرجلاك ٠٠٠/٤.



 4۷ موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف

 .تّضقو «ترطفأ : تسفن 49 وأ ةأرملا تّضاح اذإو

 E قحبات دلتا ككل ءٌرفاسملا مق اذإو

 ذإ «ٌءانتما اذهو «داسفإلاب تقّلعت ةرافكلا نأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 .ةينلاب الإ موص ال
 .(تّضقو «ترطفأ :ْتَسِفُت وأ ةأرملا تّضاح اذإو) :لاق

 .ةالصلا باتك يف رم دقو ءاهئاضق يف جرحت اهنأل ؛ةالصلا فالخب

 ةيقب اكسمأ :راهنلا ضعب يف ضئاحلا ترُهَط وأ ءرفاسملا مق اذإو) :لاق

 .(امهيوي

 .كاسمإلا بجي ال :هللا همحر '''يعفاشلا لاقو

 يف كلذك نكي ملو مور ًالهأ راص نَم لك :فالخلا اذه ئلعو
 را

 يف لصألا قَقحتي هب نم ىلع الإ «بجي الف لح هبشتلا نإ : لوقي وه

 اع أ اتيت فلا «هنح

 ”مّظعم تقو هنأل ؛ًافلَخ ال ءًالصأ تقولا حل ءاضق ؛بجو هنأ :انلو

 مهيلع بجي ال ثيح «رفاسملاو «ضيرملاو ءءاسفتلاو ضئاحلا فالخب

 ."ءوصلا نع هققحت بسح «هّبشتلا نع عناملا , ققحتل ؛راذعألا هذه مايق لاح

 )١( بلاطملا ئنسأ ١/575.

Eنأ امك «ققحتي هبشتلا نم عناملا نأ دارأ ءموصلا نع مل وق  

 ٠٠۹/۱۱. ةيانبلا .ققحتي موصلا نم عناملا



 موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف 10

 رطفأ وأ َمَلَط دق وه اذإف ءْلْطَي مل ّرجفلا نأ ٌنظي وهو رحّست اذإو

 «هموي ةيقب كسمأ : برغت مل يه اذإف «تَبرغ دق سمشلا نأ ٰىَري وهو
۶ 2 

 .هيلع ةرافك الو « ءاضقلا هيلعو

 «ٌمَّلَط دق وه اذإف ءْمّلْطَي مل رجفلا نأ ُنظي وهو رحّسست اذإو) :لاق

 ةيقب كسمأ :بّرغت مل يه اذإف ءَْتَبَرَغ دق سمشلا نأ ئَري وهو رطفأ
 .ةمهتلل ًايفن وأ «نكمملا ردقلاب تقولا حل ءاضق ؛(هموي

 .رفاسملاو ضيرملا يف امك ؛لثملاب ٌثومضم ّقح هنأل ؛(ءاضقلا هيلعو)

 .دصقلا مدعل ؛ةريصاق ةيانجلا نأل ؛(هيلع ةرافك الو)

 "”ريِسي انيلع موي ءاضق ئال "'انفّئاجت ام :هنع هللا يضر ٌرمع لاق هيفو

 | .ةالصلا يف هاب دقو «يناثلا ٌرجفلا :رجفلاب ٌدارملاو

 يف نإف ءاورحست» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل م :ةحيستلا مث
 0 0 وخلا

 قالخأ نِم ثالث» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هريخأت ا
 .0ةلاوسلاو ةووعتلا خاتو ةراطقإلا خنق ةتلسرلا

 .هملعن نحنو هاندصق الو هاندّمعت الو ءمئإل انْلِم ام يأ (۱)

 .559/17 ةيارلا بصن ©«: ا ا

 وتم كلو هاه اهمضو «نيسلا حتفب (۳)

 .(۱۰۹۰۵) ملسم حيحص ء(19179) يراخبلا حيحص (4)

 ءءادردلا يبأ نع همجعم يف يناربطلا هجرخأ : ٤۷٠/۲ ةيارلا بصن يف لاق (5)



 ۹۹ موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف

 هيلع ةرافك ال : علاط َرجفلا نأ َرَهَظ ولو

 .رطفلا هل لحي ال : سمشلا بورغ يف كش ولو

 عدي نأ لضفألا :نّيَنَظلا يواست :هانعمو ءرجفلا يف كش اذإ هنأ الإ
 .كلذ هيلع بجي الو «مّرَحملا نع ًازرحت ؛لكألا

 .ليللا وه لصألا نأل ؛ٌمات هموصف :لكأ ولو

 وأ ءرجفلا نيبتسي ال عضوم يف ناك اذإ هلا همر ا نعز

 “كاي ال تاد کو هلع هويت ناک یا م وا قم ةليللا اكنأك

 ال ام ئلإ كبيري ام عد» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ءاسأ دقف :لكأ ولو

 ەڭ

 بلاغب ًالمع ؛هؤاضق هيلعف :علاط ٌرجفلاو لكأ هن أ هيأر ٌربكأ ناك نإو

 .طايتحالا هيفو «يأرلا

 كتبا كاري ال نقلا نال هلع ءاتفق ال ةياورلا رخال الضو

 ىلع َرمألا ئنب هنأل ؛(هيلع ةرافك ال :علاط ٌرجفلا نأ َرَهَظ ولو) :لاق

 .ةّيدمعلا ققحتت الف ءلصألا

 لصألا نأل ا :سمشلا بورغ يف كش ولو) :لاق

 .لضألاب مغ ءاضقلا كمع: لكأ رل راها لف

 افوقومو اعوفرم ريبكلا يف يناربطلا هاور ٠١5/7: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو
 .همجرت نَم دجأ مل نم هلاجر يف :عوفرملاو «حيحص فوقوملاو «ءادردلا يبأ ئلع

 )٥۲(. ئربكلا يئاسنلا ننس « حيحص نسح :لاقو .(561) يذمرتلا ننس )(۱)



 موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف 3

 .ةرافكلا هيلع بجت نأ يغبني : ب بئر مل اھنآ نیو ب كاش ناك ولو

 كلذ دعب لكأف ل كلذ نأ نظو ايفان ناضمر يف 0 نمو

 . ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعف :

 داو ةياوو ا ف :بورغلا لبق لكأ هنأ هيأر ٌربكأ ناك نإو

 غ اجلا نأل

 هيلع بجت نأ "'يغبني : مرت اهنا نب نيبتو «هیف ًاكاش ناك ولو) :لاق
 .راهنلا وهو «لصألا وه ام ىلإ ًارظن ؛(ةرافكلا

 دعب لكأف هْرْطَُي كلذ نأ ّنظو «ًايسان ناضمر يف لكأ نَمو) :لاق

 ىلإ دنتسا ءابتشالا نأل ؛(ةرافكلا نود ءءاضقلا هيلعف :ًادّمعتم كلذ

 .ةهبشلا ققحتتف «سايقلا

 همحر ةفينح يبأ نع ةياور يف كلذكف :هّمِلعو ,©"”ثيدحلا هّمَلَب نإو

 .ةياورلا رهاظ وهو «هلل

 «ةابتشا ال هنأل ؛امهنع اذكو «بجت اهنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 يفتنت الف «سايقلا ىلإ رظنلاب ةيمكحلا ةهبشلا ٌمايق :لوألا هجو
 .هنبا اج بألا ءطوک «”ہلعلاب

 )١( ةيانبلا .خياشملا فالتخا ةرافكلا بوجو يف نأل : يغبني :لاق امنإو 5 /557.

 ) )1ميلف :برش وأ لكأف ٌمئاص وهو يسن نّم» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق وهو
 )١٠١١(. ملسم حيحص «(۱۹۳۳) يراخبلا حيحص .«هاقسو هللا همعطأ امنإف «هموص

 .ثيدحلاب يأ (۳)



 ۳۹۱ موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف

 و 34 000 ن

 ءءاضقلا هيلعف : ادمعتم لكأ مث « هرطفي كلذ نأ نَظو  مجتحا ولو

 . ةرافكلاو

 هيلعف :ًادمعتم لكا مث «هرطفي كلذ نأ نظو ءَّمَجَّتحا ولو) :لاق

 هاتفأ اذإ الإ ءيعرش ليلد ىلإ دنتسا ام نظلا نأل ؛(ةرافكلاو ءءاضقلا

 ّ 4 يف يعرش ليلد ئوتفلا نأل ؛داسفلاب )قف

 نأل لا ةمخر دم دنع كلكف دمتعاف ٠ ثيدحلا غلب ولو

 .يتفملا لوق نع لزتي ال مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوق

 ءادتقالا يماعلا ىلع نأل ؛كلذ فالخ هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .ثيداحألا ةفرعم ىلإ هقح يف ءادتهالا مدعل ؛ءاهقفلاب

 :ةهبشلا ءافضال': ةراقكلا بحت :هليوأت فرع نو
2 : 8 9 utz سايقلا هتفلاخمل ؛ةهبشلا ثروي ال : هللا همحر "”ىعازوألا لوقو. 

 .ةلبانحلا دنع رص ةماجحلا ذإ «بهذملا يلبنح يأ (1)

 دواد وبأ هاور .«موجحملاو مجاحلا رطفأ» :ملسو هيلع هللا ئىلص هلوق يأ (۲)

 يف امك «ةحيحص ديناسأب )١7174( هجام نباو «(۳۱۲۰) ئربكلا يف يئاسنلاو «(۲۳۷)

 27١7/7 ةبيش يبأ نبال فّصملا رظني «رتاوتملا نم دع لب "59/7 يوونلل عومجملا
8 

 .ةماوع دمحم خيشلا ةمالعلا ةليضف هققحم تاقيلعت عم

 نإ :لوقي ناكو «ه۷١٠ت «يعازوألا ورمع نب نمحرلا دبع ريهشلا مامإلا (۳)

 ناضل ءامنعلا فدعا رصتخيم رظني .ةمادحلا تيري رهاب اذا نطقت ةماجتتلا
 ١5. ٠ص عبرملا ضورلا رظني ءاضيأ دمحأ مامإلا لوق وهو , ۲



 موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف ل

 و ۶ رم سل

 . ناك امفيك ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف : ًادّمعتم باتغا ام دعب لك ولو
 2 و و

 نود ء.ءاضقلا اهيلع : ةمئاص يهو ( ةنونعيملا وأ ةمئانلا تعموج اذإو

 . ةرافكلا

 ؛ ناك انفك ةراقكلاو ءاضقلا ةيلعف : ادّمعتم تاتا ادعي لكأ ولو لا

 .عامجإلاب لوؤم "”ثيدحلاو «سايقلا فلاخي َرطفلا نأل
 اهيلع :ةمئاص يهو «"ةنونجملا وأ ةمئانلا تعموُج اذإو) :لاق

 .(ةرافكلا نود ءءاضقلا

 «يسانلاب ًارابتعا ؛امهيلع ءاضق ال :هللا امهمحر "”يعفاشلاو رفز لاقو

 .دصقلا مدعل ؛ غلبأ انه ٌرذعلاو

 .ردان اذهو «هدوجو بِلغي نايسنلا نأ :انلو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ةيانجلا مادعنال :ةرافكلا بخت ألو

 د6 د6 د6 د

 كلذ يف درو :487/7 ةيارلا بصن يف لاق .«مئاصلا رّطفت ةبيغلا» :وهو (1)
 فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاورو «ةفيعض يأ :تلق ها .ةلوخدم اهلك ثيداحأ

 وهو :يشاقرلا :هيفو .(سانلا موحل لكأي لظ نم ماص ام» :ظفلب (۸۹۸۳) 5
 ٤ /۳۷١. ةيانبلا رظنيو «فيعض

 .ةهركملا وأ :ةدايز ه7 ةخسن يدتبملا ةيادب يفو (۲)

 .ًالصأ رطقت ملو 411/١« بلاطملا ئنسأ (۳)



 ل

 لصف

 هسفن ئلع هبجوي اميف

 . ئضقو .رطفأ : رحنلا موي موص يلع هلل : لاق اذإو

 لصف

 هسفن ىلع هبجوي اميف

 رذنلا اذهف ««(ئضقو ءرطفأ :رحنلا موي موص يلع هلل :لاق اذإو) :لاق

 .هللا امهمحر "”يعفاشلاو رفزل ًافالخ

 هذه موص نع يهنلا دورول ةف وه امہ 5 هنإ :نالوقي :امه

 ."”مايألا

 ةوعد ةباجإ كر وهو «هريغل يهنلاو « 2 ورش رعب 7 هنأ :انلو

 مث «ةرواجملا ةيصعملا نع ًازارتحا ؛ٌرطقي هنكل هذا حصيف ٠ ككل لاعت هللا

 .بجاولل ًاطاقسإ ؛ يضقي

 )١( ريبكلا يواحلا 5 /017.

 .(۱۱۳۸) ملسم حيحص )٥٥۷۱(« يراخبلا حيحص (؟)

 .مايصلاب ةبغرملا ةلدألا مومعب يأ (۳)

 مهمركأ ثيح ؛۲۹۸/۲ ةيانعلا .مايألا هذه يف ئلاعت هللا فايضأ سانلا نأل (5)

 .قيرشتلا مايأو نيديعلا يموي يف مايصلا نع مهيهنب لكألل مهاعدو « هللا



. 

 و عرق شع اب 98 1

 .ةدهعلا نع جرخي : هيف ماص نإو
 و 2

 . نيمي ةرافك هيلعف : انيمي ئون نإو

 .همزتلا امك هأدأ هنأل ؛(ةدهعلا نع جرخُي :هيف ماص نإو)

 .رطفأ اذإ ينعي «"”نيمي ةرافك هيلعف :"”ًانيمي یون نإو) :لاق

 :ةتس ووجو ىلع ةلأسملا هذهو

 .ًائيش وني مل نإ ١

 رغ را

 رت نورك + ايدي ةوكب لنآ فوتو یا وا

 .هتميزعب هررق دقو فيك «هتغيصب ٌرْذَن هنأل

 . انيمي نوک اود نک ال نأ و لا قوت نزونت#

 ةف و هع دقو ةمالك لحم نيهنلا نال

 .هللا امهمحر رامحمو ةفينح يبأ دنع ًانيميو ًارذن نوكي :امهاون نإو 5

 .رحنلا موي موص يلع هلل :هلوق يف انيمي ئون ينعي )١(

 لوق ركذ رّخخأ ثيح «يدتبملا ةيادب صن ةغايص انه هللا همحر فلؤملا رّيغ (۲)

 نم ۷١۱ص رظني «يدتبملا ةيادب نم ال «ةيادهلا مالك نمض نم هّلعجو « فسوي يبأ

 لوق صن ةيناميلسلا ٠٤٤ مقرب ةيادهلا ةخسن يف خسانلا داز انه نمو «يدتبملا ةيادب

 .نتملا نم هنأ ئلع هللا همحر فسوي يبأ

 .ةثالثلا هوجولا هذه يف ينعي (۳)



5 0 57 
 0 هسفن ىلع هبجوي اميف

 مايأو رحنلا ٌمويو رطفلا موي رطفأ : ةّئسلا هذه موص ىلع هلل : لاق ولو

 .اهاضقو «قيرشتلا

 .ًارذن نوكي :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 .ًائيمي نوكي هدنعو ءامهدنع كلذكف :نيميلا ئون ولو -1

 ال ىتح ءٌداجم َنيميلاو «ةقيقح هيف َرذنلا نأ :هللا همحر فسوي يبأل
 .امهُمظتني الف «يناثلا ُفقوتيو «ةينلا ئلع لوألا فوتي

 .ةقيقحلا حّجرتت : "امهتين دنعو «هتينب نّيعتي زاجملا مث
 نأ الإ «بوجولا نايضتقي امهنأل ؛نّيتهجلا نيب يفانت ال هنأ :امهلو

 امك َنْيَليلدلاب ًالمع ؛امهنيب انْعَمَجَف «هريغل نيميلاو ءهنّيَعل هيضتقي رذنلا
 .ضوعلا طرشب ةبهلا يف ةضواعملاو عربتلا يتهج نيب انعمج

 رحنلا مويو رطفلا موي رطفأ :ةتسلا هذه موص يلع هلل :لاق ولو) :لاق

 .(اهاضقو «قيرشتلا مايأو

 .مايألا هذهب ٌرْذَن :ةنّيعملا ةئّسلاب رذنلا نأل

 ءاهنع ىرعت ال ةعباتملا نأل ؛مباتتلا طَّرَش هنكل ءَنّيعُي مل اذإ "اذكو

 .ناكمإلا رْدَقب عباتتلل ًاقيقحت ؛ةلوصوم "”لصفلا اذه يف اهيضقي نكل

 .نيميلاو رذنلا يأ )١(

 .اهاضقو «ةسمخلا مايألا رطفي يأ (۲)

 .ةلوصوم بجت ال هنإف :ةنسلا نّيع اذإ ام وهو «هلبق يذلا لصفلا نع ٌرارتحا (۳)
 .807/7 ريدقلا حتف



 .ًانيمي دارأ نإ نيمي ةرافك هيلعو

 .هيلع ءيش ال : رطفأ مث ءامئاص رحنلا موي حبصأ نّمو

 نع يهنلل ؛هللا امهمحر "”يعفاشلاو َرفز فالخ “اذه يف ىّئأتيو

 هذه يف اوموصت ال !الأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ایف موصلا
 لاعبو «برشو «ٍلُكأ مايأ اهنإف ,"”ءايألا

 .هنع رذعلاو « "هيف هجولا اّنيِب دقو

 اميف لصألا نأل ؛مايألا هذه موص هزجي مل :عباتتلا طرتشي مل ولو

 .يهنلا ناكمل ؛؟صقان :ئّدؤملاو «لامكلا :همزتلي

 ءادألا نوكيف ءناصقنلا صوب مزتلا هنأل ؛اهّيع اذإ ام فالخب

 ( .مرتلملا فصولاب
 .ههوجو تقبس دقو «(انيمي دارأ نإ نيمي ةرافك هيلعو) :لاق

 .هيلع ءيش ال :رطفأ مث ءًامئاص رحنلا موي حبصأ نّمو) :لاق

 ةخسن ةيشاح يف نكل ۳۷٦/٤ ةيانبلا .مايألا هذه موص ءاضق يف يأ )١(

 ها .اهريغو ةنيعملا ةنسلا يف يأ :لاق ه۷

 .17//751/ طيسولا (۲)

 .قيرشتلا مايأو رحنلا موي يأ )۳(

 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق ء(۸۷١٠۱) يناربطلل ريبكلا مجعملا (5)
 ٠٠١/۲. رابخإلاو فيرعتلا ىف امك « نسح هدانسإ :(074)



 م. هسفن لع هبجوي اميف

 . ءاضقلا هيلع نأ : «رداونلا» ىف هللا امهمحر ٍدمحمو فسوي يبأ نعو

 هيلع نأ :«"'رداونلا» يف هللا امهمحر ٍدمحمو فسوي يبأ نعو

 تقولا يف ةالصلا يف عورشلاك راصو «رذنلاك ٌمِزُم عورشلا نأل ؛(ءاضقلا

 ا

 عورشلا سفنب نأ :ةياورلا ٌرهاظ وهو هللا همحر ةفينح يبأل قرفلاو
 ٌريصيف «موصلا ىلع ُفلاحلا هب ثّنحي ئتح «ًامئاص مسي :موصلا يف
 ىت ءاضقلا بوجوو «””هُتنايص ُبجت الف «هلاطبإ ُبجيف «يهنلل ًابكترم
 ل

 سفنب الو «بجوملا وهو ءرذنلا سفنب يهنلل ًابكترم ٌريصي الو
 دحر ةعكر اك يح نوم يع الك ؛ةالصلا يف عورشلا

 «ىذؤملا ةنايص بجتف ةالصلا لع فلاحلا هب تنحي ال اذهلو

 ماشا اوهيشم نوكيو

 «ًاضيأ ةالصلا لصف يف ءاضقلا بجي ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «لوألا وه ٌرهظألاو

 د د د د ¢

 :لاقف ءةلأسملا هذهل هحرش دنع نايبلا ةياغ يف يناقتإلا ٌرداونلا هذه حضوأ )١(

 ها .رداونلا يف دمحمو فسوي يبأ نع ةعامس نبا ئوز

 .ةيصعم هنوكل (۲)

 .ئّدؤملا ةنايص بوجو ىلع يأ (۳)



 فاكتعالا باب ۳۰۸

 فاكتعالا باب

 ةينو . موصلا عم «دحسملا یف كالا وهو E : فاكتعالا

 .فاكتعالا

 فاكتعالا باب

 يال ؛ةدكؤم هس هنأ حيحصلاو «(بَحَتسم :فاكتعالا) :لاق

 (ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف هيلع بّظاو مالسلاو ةالصلا هيلع

 .ةّنسلا ليلد ةبظاوملاو

 .(فاكتعالا ةينو ءموصلا عم ءدجسملا يف ْثْبَللا وهو) :لاق

 .هب هوجو ناكف «هنع ءىبني هنأل ؛هتكرف :ثّللا امأ

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ ءاندنع هِطْرَش نم :موصلاو

 .تادابعلا رئاس يف طرش :ةينلاو

 .هريغل ًاطرش نوكي الف «هسفنب لصأ وهو «ةدابع موصلا نإ :لوقي "وه
 .“«هوصلاب الإ فاكتعا ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 )١( ملسم حيحص 25 يراخبلا حيحص )۱۱۷۲(.

 ) )۲رايخألا ةيافك 5١١/١.

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ ()

 دهاوش هلو «مالك هيفو ۰۱۸۷/۳ ينطقرادلا ننس )۲٤۷۳(« دواد ىنأ ننس )٤(

 ٠١١/۲. رابخإلاو فيرعتلا ٤۸4٦/۲ ةيارلا بصن رظني «ةديدع



 ۳۰۹ فاكتعالا باب

 مساس
 .«لصألا» ةباور يف ؛ءاضقلا هزلي ال : هَمَطَق مث «هيف َعَرَش ولو 2

 .لوبقم ريغ :لوقنملا صنلا ةلباقم يف سايقلاو
 .ةدحاو ةياور ءهنم بجاولا ةحصل ًطرش ٌموصلا مث

 ام رهاظل ؛ هللا همحر ةفينح يبأ نع نسحلا ئور اميف عوطتلا ةحصلو

 .انيور

 .موصلا ةرورضل ؛موي نم لقأ "”نوكي ال :ةياورلا هذه ئلعو

 وكف : ةعاس هّلقأ : هللا کر نوط ل وهو .«لصألا» ةياور يفو

 ةالص يف دعقي هنأ ئرت الأ «ةلهاسملا ىلع لفنلا ئنبم نأل ؛موص ريغ نم

 .مايقلا ىلع ةردقلا عم لفنلا

 ؛(«"”لصألا» ةياور يف «ءاضشقلا همزلي ال :هعطق مث «هيف عرش ولو) :لاق

 .ًالاطبإ عطقلا نكي ملف ءرّدقم ريغ هنأل

 .موصلاك «مويلاب ٌرّدقم هنأل ؛همزلي :هللا همحر نسحلا ةياور يفو

 هللا يضر ةفيذح لوقل ؛ةعامجلا جسم يف الإ حصي ال فاكتعالا مث

 ."”«ةعامج لجسم يف الإ فاكتعا ال» :هنع

 .فاكتعالا يأ )١(

 .ا8م/؟ (؟)

 مامإ هل دجسم لك» :ظفلب ًاعوفرم يورو «(4004) يناربطلل ريبكلا مجعملا (؟)
 ينطقرادلاو «7594/7 لصألا يف نسحلا نب دمحم هجرخأ :«هيف فكتتعُي هنإف :نّذؤمو

 ٠١۸/۲. رابخإلاو فيرعتلا هتيوقتل رظنيو )۲۳١۷(« ننسلا يف



 فاكتعالا باب ۳۱۰

 . اهتيب دجسم يف فكتعتف ةأرملا امأ

 .ةعمجلا وأ «ناسنإلا ةجاحل الإ دجسملا نم جرخُي الو

 هيف لص دجسم يف الإ حصي ال هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .هيف ْىَدْوُي ناكمب ٌصَتِخَيَف «ةالصلا راظتنا ةدابع هنأل ؛سمخلا تاولضلا

 عضوملا وه هنأل ؛(اهتيب دجسم يف فكتعتف ةأرملا امأ) :لاق

 .هيف اهراظتنا ققحتيف ءاهتالصل
 دق هيف ًاعضوم لعجت :دجسم تيبلا يف اهل نكي "مل ولو

 .(ةعمجلا وأ «ناسنإلا ةجاحل الإ ٍدجسملا نم جرخي الو) :لاق

 ةالصلا هيلع ٌيبنلا ناك ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلف :ةجاحلا امأ

 ."ناسنإلا ةجاحل الإ هفكتعم نم جرخي ال مالسلاو

 ريصيف ءاهتيضقت يف جورخلا نم دب الو ءاهعوقو ٌمولعم هنألو

 .ىنثتسم اهل جورخلا

 ردي ؛ةرورضلاب تت ام نأل ؛روهطلا نم هغارف دعب ثكمَي الو

 .اهردقب

 عم ةيادهلا وعباط اهيلإ راشأ ٍةخسن يف ٌةتبثم :...اهل نكي مل ولو :ةلأسملا هذه )١(
 «ةرخأتم ةيادهلل ئرخأ تاعبط يف ٌةتبثم كلذكو 0709/7 قالوب ةعبط «ريدقلا حتف
 ."85/ ٤ ةيانبلا رظنيو

 629 ملسم حيحص c(۹ ك7 ه) يراخبلا حيحص يف بيرق ظفلب )۲(

 ٠٤٠١/۲. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو



 ۳۱۱ فاكتعالا باب

 ه0 6٠ هو هو و ا. . و GOG هو واهو ده اه هواه هوه هه و هه هه هاو هاه هاه هه ههه هه

 .اهعوقو مولعم يهو «هجئاوح مهأ نم اهنألف :ةعمجلا امأو

 فاكتعالا هنكمي هنأل ؛دسفم اهيلإ جورخلا :هلل ج ر "”يعفاشلا لاقو

 ا
 E e ع نامل فرقا

 .جورخلا يف ذ "”ةقلطم ةرورضلاف

 :هدعب هوتي باطخلا نال ؟سمشلا لوزت نيج حيو

 .اهكازدإ کر يف نک نم ادعي لزم هاك ذو

 : ناتعكرلاو ت عبرألا اک :ةياور يفو ءأعبرأ اهّلبق يلصيو

 يف فالتخالا بسح ىلع اتش وأ «اعيزأ اهدعبو «دجسملا

 .اهب اندجلاف ءاهل عباوت اهنتسو خلا

 هنأل ةةقاكتما سي هي ال E ولو

 قفار

 ا

 «راحاو راجسم يف هءادأ مزتلا هنأل «“بحتسي ال هنأ الإ ءيفاكتعا م عفوت

 ا حف ننال ف

 )١( عومجملا 015/5.

 .84/ ٤ ةيانبلا .قالطإلا ىلع ةزوجم يأ :ماللا رسكب ()

 .ًاتس ىلصي :فسوي ىبأ دنعو ءاعبنأ ىلصي :دمحمو ةفينح ىبأ دنع نإف (۳)

 “FARÎ 1 1 ٠ ةيانبلا

 .۳۸۸/ ٤ ةيانبلا .كلذ هل هركي لب (5)



 فاكتعالا باب كل

 د یک ا

 ةفينح يبأ دنع هفاكتعا َدَسَف : رذُع ريغب ةعاس دجسملا نم َجَرَخ ولو

 . موي فصن نم َرثكأ نوكي ئتح مضي ال : الاقو هللا همحر

 . هفكتعم يف نوكي : مونلاو «برُشلاو «لكألا امأو

 . ةعلّسلا ٌريغحُي نأ ريغ نم دجسملا يف عاتبيو عببي نأب سأب الو

 يبأ دنع هفاكتعا َدّسق :رذُع ريغب ةعاس دجسملا نم جرخ ولو) :لاق

 ا ”يفانملا دوجول ؛ (هللا همحر ةفينح

 نأل ؛ناسحتسالا وهو «(موي فصن نم َرثكأ نوكي ئتح دسفی ال :الاقو)

 .ةرورض ليلقلا يف

 يبنلا نأل ؛(هفكتعم يف نوكي :مونلاو «برشلاو «لكألا امأو) :لاق ڪ رص و E و و هم 326 01 5
 ."”دجسملا الإ ىوأم هل نكي مل مالسلاو ةالصلا هيلع )

 .جورخلا ىلإ ةرورض الف «دجسملا يف ةجاحلا هذه ءاضق نكمُي هنألو

 ريفحُي نأ ريغ نم دجسملا يف عاتبيو عيبي نأب سأب الو) :لاق

 موقي نم دجي ال نأب كلذ ىلإ فكتعملا جاتحي دق هنأل ؟(ةعلّسلا

 دجسملا نأل ؛ءارشلاو عيبلل ةعلسلا ٌراضحإ هركي :اولاق مهنأ الإ «هتجاحب

 .اهب هلغش '*”هيفو «دابعلا قوقح نع "رحم

 .دجسملا يف ثّللا ةافانم وهو (1)

 اجالا كم ارتست هنأكو ءاذكه هدجأ مل 7188/1١: ةياردلا يف لاق )١(

 .قتغمت .ررحم : خّسن يفو «ئلاعت هلل ةصلاخ دجسملا ةعقب نأ يأ (۳)

 .اهب دجسملا لغش ةعلسلا راضحإ يف يأ (5)



 ع فاكتعالا باب

 . ثمصلا هل هركيو ‹ ریخب الإ ملكتي الو
 و 2

 .ةلبقلاو «سْنَللا اذكو «ءطولا فكتعملا ىلع ٌمرحيو

 . هفاكتعا َّلَطَي : ًايسان وأ ًادماع «ًاراهن وأ ًاليل َعّماج نإف

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هيف ءارشلاو عيبلا فكتعملا ريغل هركيو
 .«مكءارشو «مكعيبولا :لاق نأ ىلإ '"'؟مكئاببوم مكدجاسم اوبتج)

 تمصلا م موص نأل ؛(تمصلا هل هركيو ر الإ ملكتي الو) :لاق

 ا نر اه بناجر کل ایر ىف يرقي ناكل

 شورو الو : اولاعت هلوقل ؛(ءطولا فيكتعملا ىلع مرحيو) :لاق

 ٠۱۸۷. /ةرقبلا .4ٍدِجدَسَسْلا يف َنوُمْكَع رسو

 وه ذإ «هيلع مُرْحَيف «هيعاود نم هنأل ؛(ةلْبقلاو ٌسْسّللا اذكو)

 .مارخنإلا یا وخت
 .هيعاود ئلإ لعتي ملف .هروظحم ال « "هكر فكلا نأل ؛موصلا فالخب

 ليللا نأل ؛ (هفاكتعا لطب : ااا ادناه رايت وأ دلل عماج نإف) :لاق

 .نايسنلاب رذعي الف کا نيفكاعلا ةلاخاو .موصلا فالخب فلا ل

 دبع فنصم )۷٦١١(« يناربطلل ريبكلا مجعملا ء(١٠۷) هجام نبا ننس )١(

 رابخإلاو فيرعتلا «ةفيعض اهلك هديناسأ ۲۸۸/١: ةياردلا يف لاق )۱۷۲١(« قازرلا

.1A€/۳ش  

 مالعإلا وه :مالكلا اذه ةدئاف : ةيادهلا ىلع هتيشاح يف يدعس ةمالعلا لاق (۲)

 .ًاضيأ تاحابملل :ريخلا لوانتب

 .موصلا نكر يأ ()



 فاكتعالا باب ۳1٤

 لطب : لزنأف ل وأ ءلّبق وأ «لزنأف . جرفلا نود اميف عماج ولو

 . هفاكتعا

 تناكو ءاهيلايلب اهفاكتعا هّمِرَل : مايأ فاكتعا هسفن ئلع بجوأ نّمو

 . عباتتلا طرتشُي مل نإو ةعباتتم

 . امهیتلیلب همزل : نيموي فاكتعا هسفن ىلع بجو نمو

 :لزنأف سَم وأ ءلّبق وأ ءلزنأف «جرفلا نود اميف عَماج ولو) :لاق

 .موصلا هب دسفي ئتح «عامجلا نعم يف هنأل ؛(هفاكتعا ّلَطَب

 «عامجلا ئنعم يف سيل هنأل ؛ًامّرحُم ناك نإو ُدّسسفَي ال :لزني مل ولو

 .موصلا هب دسفي ال اذهلو «دسفملا وهو

 ؛(اهيلايلب اهفاكتعا هَمِزَل :مايأ فاكتعا هسفن ئلع بجوأ نّمو) :لاق

 ام :لاقي «يلايللا نم اهئازإب ام لوانتي :عّمجلا ليبس ىلع مايألا َرْكِذ نأل
 .اهيلايلب دارملاو ءمايأ ذنم َكّتيأر

 ىلع يفاكتعالا ئنبم نأل ؛(مباتتلا طرتشُي مل نإو ةعباتتم تناكو)

 .هل ةلباق اهَّلك تاقوألا نأل ؛ عباتتلا

 «موصلل ةلباق ريغ يلايللا نأل ؟قرفتلا ىلع هانبَم نأل ؛موصلا فالخب

 .عباتتلا ىلع صني ئتح قرفتلا ىلع بجيف
 .ةقيقحلا ئون هنأل ؛ هين تَّحص :ةصاخ مايألا ئون نإو

 .امهيتليلب همزل :نيموي فاكتعا هسفن ىلع بجوأ نّمو) :لاق



 10 فاكتعالا باب

 . لوألا ةليللا خدت ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 ريغ عملا نأل ؛(نيلوألا ةليللا لخدت ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .لاصتالا ةرورض :"”ةطسوتملا يفو «عمجلا

 رمأل ؛ ًاطايتحا ا كلم « عمجلا ئنعم : يملا يف نأ :رهاظلا هجو

 .بآملاو عجرملا هيلإو «باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «ةدابعلا

FF FF RF 

 .نيمويلا نيب ئطسولا ةليللا يف يأ )١(

 .عمجلاب ئنثملا قحلي يأ (۲)



akجحلا باتك  

 جحلا باتك

 اورَّدَق اذإ ءءاّحِصألا ءءالقعلا ءنُيِغلابلا ءرارحألا ىلع بجاو ّجَحلا

 ءهلايع ةقفن نعو «هنم دب ال امو «نكسَملا نع ًالضاف ءٌةلحارلاو ٍدازلا ىلع

 ٠ .ًانهآقيرطلا ناكو «هدوَع نيح لإ

 جحلا باتك

 اذإ ءءاّحِصألا «ءالقعلا ءنْيِخلابلا ءرارحألا ىلع جاو جحلا) :لاق

 ةقفن نعو «هنم دب ال امو «نكسملا نع ًالضاف «ةلحارلاو ٍدازلا ىلع اورّدَق

 .(ًانمآ قيرطلا ناكو «هدوَع نيح ىلإ «هلايع
 نا ا لا 0( a د
 .باتكلاب هتيضرف تتبث «ةمكحم ةضيرف وهو «بوجولاب هفصو

 6 4 وردو 2 ياس 3 7 ١

 ٩۷. /نارمع لآ .ةيآلا .4... تيا حِح اَلا لع وو :ئلاعت هلوق وهو

 جحلا :هل ليق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ا الإ رمعلا ىف بجي الو
 2ع 24 9 4 ن

 ."”«عوطت وهف :داز امف «ةدحاو هرم لب ءال» :لاقف ؟ةدحاو ةرم مأ «ماع لك يف

 .بوجولا رركتي الف < ”ددعتي ال هنإو ٠٠ تيبلا هببس نألو

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ )١(

 مكاحلل كردتسملا )۲۳٠٤(« دمحأ دنسم )١97١(« دواد يبأ ننس (؟)

 ./1 ةياردلا «يبهذلا هقفاوو «هححصو ء1١

 مل :رركتي مل اذإ ببسلاو € تيل جج # :ئلاعت هلوق يف هل هتفاضإل (۳)

 .0/"7 ةيانبلا .ببسملا رركتي

 .7/”7717 ةيانعلا .ددعتي ال تيبلا نإ يأ (4)



 ضحي جحلا باتك

 ٠.96 هو هو ا. هو هو هه وأو هو هو هو اه هه SG GOOG هوو هو هه هاه هاه هاو اه ههه هه

 ةفينح يبأ نعو «هللا همحر فسوي يبأ دنع روفلا ىلع بجاو وه مث

 ١ د لذي کر

 ةفيظو هنأل ؛يخارتلا ىلع :هللا امهمحر “يعفاشلاو دمحم دنعو

 .ةالصلا يف تقولاك :هيف ٌرمعلا ناكف «رمعلا

 ريغ ةدحاو ٍةّنَس يف توملاو «صاخ ٍتقوب صتخَي هنأ :لوألا ُهْجَو

 فالخب «لضفأ ليجعتلا ناك اذهلو ءًاطايتحا ؛بوجولا ُقَّيضتيف «ردان
 .ردان هلثم يف توملا نأل ؛ةالصلا تقو

 رابع اميأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل :عولبلاو ةيرحلا طَّرَش امنإو

 َرْشَع جح يبص اميأو «مالسإلا ُةّبَح هيلعف :قيعأ مث ججج َرشَع ّجَح
 ."”«مالسإلا َةَّجَح هيلعف : علب مث ججج

 .نايبصلا و اهرسأب تادابعلاو قدا هنألو

 .فيلكتلا ةحصل طرش لقعلاو

 .مزال و ّرجعلا نأل ؛حراوجلا ت اذكو

 )١( بلاطملا ئنسأ ٤٤٤/١.

 نودبو «افعض هيفو 2479/١ (ثراحلا ةيغب) ةماسأ نب ثراحلا دنسم (۲)

 2١55/7 رابخإلاو فيرعتلا رظني «هريغو )١4179(«2 يقهيبلا ننس يف :رشع :ظفل

 .يبصلا يف ججج رشع :ركذب هدجأ مل :لاقف 7/7 ةياردلا يف رجح نبا امأو

 .ةحصلا نود يأ (۳)



 جحلا باتك ۳1۸

 0٠و و و و و. هو وو واو و ىو وأو واوأاو وه. هه هى هه هو هاه هاو هاه هع هه ¢ واه ¢ ¢ ههه

 بجي ال :ةلحارو ًاداز َدَجَوو «هرفس ةنؤم هيفكي نم دجو اذإ ئمعألاو

 باتك يف رم دقو ءامهل ًافالخ هللا همحر ةفينح يبأ دنع حلا هيلع

 .ةالصلا

 عيطتسم هنأل ؛؟ هيلع بجي هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعف :دعقملا امأو

 .ةلحارلاب عيطتسملا هبشأف «هريغب

 .هسفنب ءادألا ىلع رداق ريغ هنأل ؛بجي ال هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 .”هنع لاضلا هبشأف «هسفنب هيدؤي :يرله ول هنأل ؛ئمعألا فالخب

 قش هب يرتکي ام ردق وهو «ةلحارلاو دازلا ىلع ةردقلا نم ّدب الو

 ةالصلا هيلع هنأل ؛ًايئاجو ًابهاذ ةقفنلا ٌرْدَقو «"ةلماز سأر وأ «ليحَم

 .«ةلحارلاو «دازلا» :لاقف «هيلإ ليبسلا نع لكس مالسلا و

 اناك اذإ امهنأل ؛"هيلع ءيش الف :«اةبَقَع يرتكي نأ هنكمأ نإو

 .ةعمجلا ةالص باب يف (1)
 .قيرطلا نع لاضلا يأ (۲)
 .۸/ ٩ ةيانبلا .هماعطو هعاتم رفاسملا هيلع لمحي يذلا ريعبلا يأ (۳)

 هلو «(75841) هجام نبا ننس «نسح ثيدح :لاقو (۸۱۳) يذمرتلا هجرخأ )٤(

 ١57/5. رابخإلاو فيرعتلا «ةديدع قرط

 .بوكرلا يف هيلع نابقاعتي نينثا نيب لمجلا نوكيف «ةبون يأ (5)
 .هيلع جح الف يأ (5)



 ٠ و و و و و. ىو واو د. اه ده وأو هه و. وه واو واو واو هه ها ولو واه هو دوو هوو هه هه ههه

 .رفسلا عيمج يف ةلحارلا ىلع ةردقلا جوت مل :بوكرلا يف نابقاعتي

 «مداخلاك «هنم دب ال امعو «نكسملا نع ًالضاف نوكي نأ طرتشُيو

 .ةيلصألا ةجاحلاب ةلوغشم ءايشألا هذه نأل ؛هبايثو «تيبلا ثاثأو

 ةقفنلا نأل ا لايع ةقفن نع ًالضاف نوكي نأ طرتشُي

 ©”هرمأب عرشلا ىح ىلع ٌمدقُم دبعلا قَحو «ةأرملل قسم شم

 ال هنأل ءةلحارلا مهلوح نّمو ةكم لهأ ىلع بوجولا طْرَشش نِي سيلو
 .ةعمجلا ىلإ يعسلا هبشأف «ءادألا يف ةدئاز ةقشم مهقحلت

 .هنود تبثت ال ةعاطتسالا نأل ؛ قيرطلا ِنْمَأ نم دب الو

 يورم وهو «ءاصيإلا هيلع بجي ال ئتح «بوجولا طرش وه :ليق مث
 .هللا همحر ةفينح يبأ نع

 ةالصلا هيلع ّيبنلا نأل ؛بوجولا نود ءءادألا طش وه :ليقو

 .ريغ ال «"”ةلحارلاو دازلاب ةعاطتسالا رّسف مالسلاو

 وهو ماعطلل يعد يذلا يف ملسو هيلع هللا ئاص هلوق هنمو «عرشلا رمأ يأ )١(

 ةخسن ةيشاح نم .«هلاكم ًاموي ضقاو «رطفأ ءًاماعط كل عنصو فّلكت كوخأ» :مئاص
 )/١50517(, ىقهيبلاو «(۲۳۱۷) هدنسم ىف ىسلايطلا دواد وبأ هاور ثيدحلاو ءهالؤا/

 "ايف خلا مدقتو 10/۲ ةيارلا بصن رظنيو «هفعض يف مالك هيفو

 .ًادج ًابيرق ثيدحلا مدقت (۲)



 جحلا باتك ۲۰

 اهل ٌروجي الو «جوز وأ هب حت ٌمَرْحَم اهل نوکی نأ ةأرملا يف ربتعيو

 . مايأ ثالث ةريسَم ةكم نيبو اهنيب ناك اذإ امهريغب حت نأ

 الو ءجوز وأ « 3 )هب حح مرم اهل نورك نأ ٍةأرملا يف ٌربتعيو) :لاق

 .(مايأ ةثالث ةريسَم ةكم نيبو اهنيب ناك اذإ امهريغب جْحَ نأ اهل ٌروجي

 ٍةَقْفَر يف تجرخ اذإ جحلا اهل وجي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 ك

 ةقفارملاب نمألا لوصحل ؛تاقث ءاسن اهعمو

 ا :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 .ةنتفلا اهيلع فاخُي مّرحملا نودب اهنألو

 نإو ةيبنجألاب ةوُلَحلا مّرحَت اذهلو ءاهيلإ "اهريغ مامضناب “دادزتو

 ."”اهريغ اهعم ناك

 اهل حابب هنأل ؛مايأ ةثالث نم لقأ ةكم نيبو اهنيب ناك اذإ ام فالخب

 .مرحَم ريغب رفسلا نود ام ىلإ جورخلا

 .اهب جحي :ةيطخلا خسنلا يفو «هب ٌجحت :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف اذكه )١(

 559/1١. بلاطملا ئئسأ (۲)

 يف امك « حيحص هدانسإو ا ىنطقرادلا ننس ‹(004) رازبلا دنسم (۳)

 ٠١/۳. ةيارلا بصن رظنيو 7//١51« رابخإلاو فيرعتلا

 .تاقث ءاسن ةقفرب جحلا زاوجب هللا همحر يعفاشلا لالدتسا نع باوج اذه )٤(

 ١5/86 ةيانبلا .اهركفو اهسفنب هنع زجعت نأ يسع ام اهّمَلَعُي ذإ ءءاسنلا نم (5)

 .775/6 نيدباع نبا لمأتب رظنيو «ةيبنجألا ريغ ةيبنجألا عم ناك نإو يأ (5)



 ضف جحلا باتك

 امهزجپ مل : ايضمف ثبعلا قتعأ وأ «مرحأ ام دعب يبصلا ْعَلَب اذإو

 .اهْعْنَم جوزلل نكي مل :ًامرْحَم تَدَجَو اذإو

 .هقح تيوفت جورخلا يف نأل ؛اهَعَنمَي نأ هل :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 ول ئتح ءاهنم جحلاو «ضئارفلا قَح يف ٌرهظَي ال جوزلا قح نأ :انلو
 .اهعنمي نأ هل :ًالفن ج حلا ناك

 .هب لصحي ال دوصقملا نأل ؛اهيلع بجي ال :اولاق :ًاقساف ُمَرْحَملا ناك ولو

 ُدِقَعَي هنأل ؛ًايسوجم ّنوكي نأ الإ «"”مَرْحَم لك عم َجّرخَت نأ اهلو
 .اهتحكانم ةحابإ

 .ةنايصلا امهنم ئّنأتت ال هنأل ؛نونجملاو «يبصلاب ةربع الو

 نم اهب فاي ال ئتح «قغلابلا ةلزنمب :ةوهشلا َّدَح ْتَحَلَب يتلا ةّيبصلاو
 .مرحم ريغ

 .جحلا ءادأ ئلإ هب لّسوتت اهنأل ؛اهيلع مّرْحَملا ةقفنو
 ٍبّسَح ىلع :ءادألا طش وأ «بوجولا طْرَش ٌمَرْحَملا نأ يف اوفلتخاو

 .قيرطلا نما يف مهفالتخا

 مل :اًيضّمف ءدبعلا َقِيعَأ وأ ءمرحأ ام دعب يبصلا علب اذإو) :لاق
 .(مالسإلا ٍةَجَح نع امهزجي

 )١( بلاطملا ئنسأ ١/٤٤۷.

 ةيانبلا اوا الف ا ااو قفز 6 .



 جحلا باتك فش

 011 ١ 8 م » ا 2 0

 ءزاج : مالسإلا ةجح ىونو .يفوقولا لبق مارحإلا يبصلا ددج ولو

 .زُجي مل : كلذ لَعَف ول ٌدبعلاو

 .ضرفلا ءادأل ُبِلَقََي الف «لفنلا ءادأل دقعنا امهّمارحإ نأل

 :مالسإلا َةَجَح ئونو ءيفوقولا لبق مارحإلا يبصلا دّدج ولو) :لاق

 مدعل ؛مزال ريغ يبصلا مارحإ نأل ؛(زجي مل :كلذ لَعف ول دبعلاو «زاج

 «هريغ يف عورشلاب هنع جورخلا هنكمي الف «مزالف ٍدبعلا مارحإ امأ «ةيلهألا

 .ملعأ ئلاعت هللاو

3F F8د6 دع ¢  



 ۳ لصف

0 

 لصف

 لهأل : ةسمخ ًامرحم الإ ناسنإلا اهّرواجُي نأ زوجي ال ىتلا تيقاوملاو

 : ماشلا لهألو «قْرِع تاذ : قارعلا لهألو «ةَمّيَلحلا وذ : ةنيدملا

 . ململ 1 : نميلا لهألو نر : ٍدَجَن لهألو فحل 2 ١

 و 0

 لصف

 ةيناكملا تيقاوملا يف
 ف 2و و ا

 :ةسمخ امرحم الإ ناسنإلا اهزواجي نأ زوجي ال ىتلا تيقاوملاو) :لاق

 :ماشلا لهألو «قرِع تاذ :قارعلا لهألو «ةقْيَلحلا وذ :ةنيدملا لهأل

 .(مَلَمَلي :نعبلا لهألو ا :لجت لهألو هلا

 ."”ءالؤهل تيقاوملا هذه مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر تقو اذكه

 ميدقتلا وجي هنأل ؛اهنع مارحإلا ريخأت "نم عملا :تيقأتلا ةدئافو

 .قافتالاب ءاهيلع

 صف مرحي نأ هيلع :ةكم لوخد ِدصَق ىلع اهيلإ ئهتنا اذإ يقافآلا مث

 .اندنع الصَقَي مل وأ «ةرمعلا وأ جحلا

 )١( يراخبلا حيحص )1١565(. ملسم حيحص )۱۱۸۱(.

 ) (۲.نع :خسُت يفو



 ةيناكملا تيقاوملا يف ٤

 ٠.6 6م هم 6م .٠ هو aC ده ا.ه اهو هاه و واه هاه هاه OGG GO CG ههه GOO GC GOG هه

 لخد ولو «لاتقلل اهّلوخد َدّصَق اذإ هللا همحر يعفاشلل “"افالخ
 نال هل :ةراجتلل

 ."”مارحإ ريغب حتفلا موي لخد مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور اَمِل

 .«ًامِرْحُم الإ تاقيملا ٌدَحأ زواجي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 هيف يوتسيف «ةفيرشلا ةعقبلا هذه ميظعتل مارحإلا بوجو نألو
 .امهريغو ٌروتعملاو ””جاحلا

 ءها1417 ةخسن يف ًاتسبثم : مارحإ ريغب :هلوق ئلإ .. .يعفاشلل ًافالخ :هلوق نم (۱)
 نيب فالخلا ركذ متي نب هبو ءًامامت هّلحم يف ةلمجلا هذه قايسو «تاوخأ اهل نأ كش الو

 .هللا همحر يعفاشلا ركذ تأي ملو ءاندنع :فنصملا لاق ثيح «ةيعفاشلاو ةيفنحلا

 لوق دنع ًاقلعم لاقو «ىعفاشلا فالح َرَكَذ "0/7 ةيانعلا ىف ىتربابلا نإف ًاضيأو
 1 .هركذ مث «يعفاشلا فالخ ىلإ ةراشإ :لاق :اندنع :فتصملا

 رظني .مارحإ ريغب لوخدلا زاوجب لوقلا حيحصت ىلع ةيعفاشلا رثكأو (۲)

 ٠١/17. يوونلل عومجملا

 .(108) ملسم حيحص «(4787) يراخبلا حيحص (۳)

 )٤( ةبيش يبأ نبا فنصم )٠١١۷(« يناربطلل ريبكلا مجعملا ١١۲۳١(ء

 .5/5؟ ةياردلا .لاقم هيف :فيصخ :هيفو

 ةيانبلا يف ينيعلا مالك يف هلثمو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :جاحلا :اذكه (4)
 a ب عاجلا اطيل كداب اهني يدل ام هيلع خسنلا امأ »۰/0

 :ظفل حرش نيح هنإف «جاحلا :ظفل دكؤي ام ١ / ٠" ةيانبلا صن يف ءاج دقو

 لصاحلاو «قايسلل بسنألا وهو :تلق «ها .رمتعملاو جاحلا ريغ يأ :لاق :امهريغو

 .حيحص ئنعملاف :نيلامتحالا الك ىلع هنأ



 ٥ ةّيناكملا تيقاوملا يف

 . هتجاحل مارحإ ريغب ةكم لْخَدَي نأ هل : تاقيملا لخاد ناك نّمو

 .زاج : تيقاوملا هذه ىلع مارحإلا مق نإف

 هنأل as نأ هل :تاقيملا لخاد ناك نمو) :لاق

 لهأك راصف نيب جرح :ٍقرم لک يف مارحإلا باجيإ يفو «ةكم هلوخد ٌرثكي
 .مهتجاحل ؛وارحا يغب اهلوخد م : ءاهنم جورخلا مھل حابي ثيح ءةكم

 .جرح الف ءًانايحأ ققحتي هنأل ؛كّسسلا ءادأ دصق اذإ ام فالخب

 :ئلاعت هلوقل ؛(زاج :تيقاوملا هذه ىلع مارحإلا مدق نإف) :لاق

 .197/ةرقبلا .4وَي ةريمْلاَو جد اويو

 دوعسم ْنباو يلع هلاق اذك .هلهأ ٍةرْيَوُد نم امهب مِرْحُي نأ :امهُمامتإو
 ."'امهنع هللا يضر

 هيف ةقشملاو هب رقم ّجحلا مامتإ نأل ؛اهيلع ميدقتلا :لضفألاو

 .رفوأ ميظعتلاو ءٌرثكأ

 ال نأ هّسفن كِلمَي ناك اذإ لضفأ نوكي امنإ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 .روظحم يف عقي

 .ةمركملا ةكم لهآ يأ )١(

 هححصو 2717/7 كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ :هنع هللا يضر يلع لوق (۲)

 )١599(. ئربكلا ننسلا يف يقهيبلاو «يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش ىلع

 لاق ١151/7: رابخإلاو فيرعتلا يف لاقف :هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق امأو

 اع نبع نورت مل :ماكسالا يف واحلا لاقو «هدجن مل :ةيادهلا ثيداحأ وجرخم
 .هنع هللا يضر



 ةّيناكملا تيقاوملا يف ۳۲۹

 .لجلا هقوف : تاقيملا لخاد ناك نّمو

 .لجلا : ةرمعلا يفو ءمرحلا : حلا يف هنوف : ةكمب ناك نمو

 نيب يذلا لجلا :هانعم «(لجلا هّتقوف :تاقيملا لخاد ناك نّمو) :لاق
 تاقيملا ءارو امو «هلهأ ةرْيود نم همارحإ زوجي هنأل ؛مرحلا نيبو تيقاوملا

 .دحاو ناكم :مرحلا ىلإ
 ؛ (لجلا :ةرمعلا يفو «مرحلا :جحلا يف هتوف :ةكمب ناك نّمو) :لاق

 اومرحي نأب مهنع هللا يضر هّباحصأ َرَمَأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل
١ 2052 er َ 

 . ةكم فوج نم جحلاب
 ۶ | . )) WM 2 ن نأ ا و ا

 .لجلا يف ' وهو « ميعنتلا نم اهروعي نأ امهنع هللا يضر ةشئاع اخأ رمأو
 و 08 7 2

 نم ٌمارحإلا نوكيف «لجلا يف يهو «ةفرع يف حلا ءادأ نألو
2 

 .رفس عون ققحتيل ؛ مرحلا
 ميعنتلا نأ الإ ءاذهل لِجلا نم مارحإلا 00 ءمرحلا يف ةرمعلا ءادأو

 .ملعأ ئلاعت هللاو نيل" الإ دورول ؛لضفأ

FF 6 FF 

 )١( يراخبلا حيحص )۱٥۷۲(« ملسم حيحص )۱۲۱۱(.

 «ضئاح يهو ةكم َْتَمِدَق دق اهنع هللا يضر ةشئاع تناك «عادولا ةجح يفف (۲)

 دبع اهيخأ عم ملسو هيلع هللا ئلص اهلسرأ جحلا ئهتنا اًمّلو «رمتعت ڌ نأ نود تّجحف

 هيلع هللا یلص اهل لاقو «ةرمعلل هنم تمرحأف « « ميعنتلا ىلإ امهنع هللا يضر نمحرلا

 )۱۲١۱۲(. ملسم حيحص ؛(0057١) يراخبلا حيحص .«كترمع ناكم هذه» :ملسو

 .ميعنتلا ةيرق يأ :تلق .يهو :خسُت يفو (۳)

 .ليلق لبق مدقت يذلا اهنع هللا يضر ةشئاع ربخ وهو (5)



 ¥ مارحإلا باب

 مارحإلا باب

 سلو  لضفأ لْسُعلاو ءًاضوت وأ < «لّستغا : مارحإلا لجّرلا دارأ اذإو

 . ءادرو ًارازإ ‹ نيضيبأ «نْيليسَغ وأ «نّيديدج نيبو

 مارحإلا باب

 ؛(لضفأ لْسُعلاو ءأضوت وأ «َلّسَتْغا :مارحإلا لجرلا دارأ اذإو) :لاق
 ارال لستغا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور اَمِل

 موقيف ءاهنع ًاضرف عقي مل نإو ضئاحلا هب رمو تح «فيظنتلل هنأ الإ

 ةفاظنلا ئنعم نأل ؛لضفأ للا ًنكلو «ةعمجلا يف امك "همام ءوضولا

 .هراتخا مالسلاو ةالصلا هيلع هنألو اه

 دزو اراز :ضا ::نيليسخ وأ .نيديدج نیول سبلو) لاق

 1 ا را دنع یتا رزتتا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 .طيخملا سبأ نع ٌعونمم هنألو

 و نم دب الو

 .ةراهطلا ىلإ برقأ هنأل ؛ لضفأ :ديدجلاو

 رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «بيرغ نسح :لاقو (*AT)> يذمرتلا ننس قل

0/۲. 

 .ةيلضفألا قح يف ال ءةَسلا ةماقإ قح يف يأ (۲)

 .(6١:ه) يراخبلا حيحص (؟)



 مارحإلا باب ۳۲۸

 .هل ناك نإ ًاْيِط سم

 ا

 .(هل ناك نإ ًابْيِط سَمو) :لاق

 «مارحإلا دعب هئيع هّئيع ئقبت امب بّيطت اذإ هركي هنأ هللا همحر رامحم نعو

 دو: لا عفتنم هنأل ؛هللا امهمحر "'يعفاشلاو لا لوق وکو

 .مارحإلا

 بُيطأ تنك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح :روهشملا هْجَوو

 ." مرحي نأ لبق همارحإل مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 عباتلاك :هدعب يقابلاو «مارحإلا دعب ُبّيطتلا :هنع َعونمملا نألو
 .هب هلاصتال ؛ هل

0 

 .هنع نيابم هنأل ؛بوثلا فالخب

 هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر باج ئور امل ؟(نيتعكرب ئاضو) :لاق

 .”همارحإ دنع نيتعكر ةفّيلحلا يذب لص مالسلاو ةالصلا

 )١( ريبكلا حرشلا 57/57.

 .5ا//١ رايخألا ةيافك (۲)

 )١149(. ملسم حيحص )۱٥۳۹(« يراخبلا هجرخأ (۳)

 .بيطلا رثأ يأ (5)

 .مدعلا ةلزنمب نوكيف ءهل مكح ال عباتلاو (5)

 )۱۱۸٤(. ملسم حيحص (5)



 ۳۲۹ مارحإلا باب

 . ينم هلّبقتو يل هرّسيف ّجحلا ديرأ ينإ مهللا : لاقو

 . هتالص بْيِقَع يبلي مث
 . جحلا هتيبلتب يوني : ججحلاب ًادرْفم ناك نإو

 نإ ءكيّبل كل كيرش ال كيبل ءكيّبل ّمهللا كَل :لوقي نأ ةيبلتلاو
 . كل كيرش ال «كلملاو كل ةمعنلاو محلا

 هءادأ نأل ؛(ينم هلّبقتو «يل هرّسيف محلا ٌديِرَأ ينإ مهلا :لاقو) :لاق

 هللا لأسيف ءةداع ةقشملا نع ئَرْعَي الف ءةنيابتم ّنكامأو ءةقرفتم ةنمزأ يف
 ا

 7 e ت هو
 اهؤادأو «ةريسي اهتدم نأل ؛ءاعدلا اذه لثم ركذي مل :ةالصلا يفو

 ل
 .رسيتم ةداع

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يوُر اَمِل ؛(هتالص بْيَقع يلي مث) :لاق

 .نداص ربد ىف یل

 .انيور اّمِل ؛لضفأ لوألا كلو «زاج :هثلحار هب توتسا ام دعب بل نإو

 لامعألاو «ةدابع هنأل ؛(ّجَّحلا هتيبلتب يوني :جحلاب ًادرْفُم ناك نإو)

 .تاينلاب
 كيبل كل كيرش ال كَل «كيّبل ًمهللا كيبل :لوقي نأ ةيبلتلاو) :لاق

 .(كل كيرش ال «كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ

 )١( يذمرتلا ننس ) »)8١19ةيارلا بصن رظنيو «بيرغ نسح :لاقو ۳/۲٠.



 مارحإلا باب مالا

3 

 .زاج : اهيف داز ولو «تاملكلا هذه نم ءيشب لْخُي نأ يغبني الو

 اج هلا دابا ركل و هلا الا نيك: علا نإ هلق
 ألا ةن فلا ذإ

 وه ام ىلع «ملسو هيلع هللا تاولص "”ليلخلا ءاعدل ةباجإ "وهو

 .*”ةصقلا يف فورعملا

 وه هنأل ؛(تاملكلا هذه نم ءيشب لِي نأ يغبني الو) :لاق
 دلع مشت كق ةاورلا ىتاي < نوفا

 .(زاج :اهيف داز ولو)

 .هنع هللا همحر "عيبرلا ةياور يف « هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 .موظنم ركذ هنإ ثيح نم ٍدهشتلاو ناذألاب هربتعا وه

 .كيبل :يهو «ئلوألا ةملكلا يأ )١(

 .ةيبلتلا ركذ يأ (۲)

 .تيبلل هئانب دعب جحلا يف سانلاب نّذأ نيح (۳)

 «جحلاب ناذألاب جحلل سانلا وعدي نأب َرِمُأ :ةفرشملا ةبعكلا ءانب نم ٌعَرق امل (5)

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةوعد ةباجإ ةيبلتلاف
 .(1185) ملسم حيحص )١0144(: يراخبلا حيحص ()

 ۲٤۱/۷. عومجملا ۹٠/٦ يواحلا (؟)

 همحر يعفاشلا مامإلا نع تاهمألا بّثك يوار «يدارملا ناميلس نب عيبرلا (۷)
 ١5/7. مالعألا ءهاا/٠ ةنس يفوت «هللا



 ۳۳1 مارحإلا باب

 . مرحأ دقف : يبل اذإو

 رمع نباو دوعسم نباك «مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ءالجأ نأ :انلو

 .""'روثأملا ىلع اوداز مهنع هللا يضر ةريره يبأو

 .هيلع ٍةدايزلا نم ُمَتمُي الف «ةيدوبعلا ٌراهظإو «ءانثلا :دوصقملا نألو

 الإ ئّدأتت ال ةدابعلا نأل ؛ئون اذإ ينعي ء(مرحأ دقف :ّْبل اذإو) :لاق

 .جحلا ديرأ ينإ مهلا :هلوق يف اهيلإ ةراشإلا مقتل ؛اهركذي مل "هنأ الإ «ةينلاب

 .ةيبلتلاب تأي مل ام ةينلا درجمب مارحإلا يف ًاعراش ٌريِصَي الو
 ءركذ نم دب الف ءءادألا ىلع ٌدَْقَع هنأل ؛هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 1 .ةالصلا ةميرحت يف امك

 وأ تناك ةيسراف «ةيبلتلا ئوس ءميظعتلا هب دصقي رکزب ًاعراش ٌريصيو

 .هللا مهمحر انباحصأ نع ٌروهشملا وه اذه «ةيبرع

 باب نم عسوأ جحلا باب نأ :“امهلصأ ىلع ةالصلا نيبو هنيب قرفلاو
 «ةيبلتلا ريغ اذكف ءْنْدبلا ديلقتك ءرْكّذلا مام ركذلا ريغ ماي ئتح ءةالصلا
 .ةيبرعلا ٌريغو

 )١( ةيارلا بصن رظني ۳/۲٤.

 .4ا// ةيانبلا .ةينلا ركذي مل هللا همحر يرودقلا مامإلا نأ يأ )١(

 51١9/1١. رايخألا ةيافك (۳)

 .نيبحاصلا يأ )٤(



 [مارحإلا تاروظحم] ۳۲

O 5لادجلاو «قوُسفلاو ءْثَقَرلا نم هنع لاعت هللا وهن ام ىّقّتيو 09 . 
 2ى و ړو ىو

 .هيلع لدي الو ءهيلإ ريشي الو ءاديص لثقي الو

 [مارحإلا تاروظحم]

 .(لادجلاو ۰ نم هنع ٰیلاعت هللا اهنام یوا :لاق

 ا ا « 9١ا//ةرقبلا

 .ءاسنلا ةرضحب عاملا ٌرْكِذ وأ «شيافلا مالكلا وأ «ٌغامجلا :ثقرلاو

 .ةمرح دشأ مارحإلا لاح يف "وهو «يصاعملا :قوسفلاو

 تقو ميدقت يف نيكرشملا ةلداجم :ليقو «هّقيفر لداجي نأ :لادجلاو
 .هريخأتو «جحلا

 .4”عزح او َديَصلا أدق الا :ولاعت هلوقل ؛ (ًاديص لقي الو) :لاق
 .946 /ةدئاملا

 .(هيلع لدی الو «هيلإ ريشي الو)

 وهو «شحو رامح باصأ هنآ هنع هللا ينخر يرابعلالا ةدانق' يأ ثيدحل

 له» :هناطيضأل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف «نومرحم ناييصاو « للع

 ."«اولكف ًاذإ» :لاقف ءال :اولاقف ««؟مشعأ له ؟متللد له ؟مثرشأ

 .يصاعملا يأ :تلق .يهو : خس يفو «قوسفلا يأ (۱)

 ٠١/۲. ةياردلا )١١95(, ملسم حيحص (۲)



 شر [مارحإلا تاروظحَم]

 «ءاَبَق الو ةوُسْنْلَ الو ةمامع الو «ًاليواَرَس الو ءاضيمق سلي الو
 ع 9-8 4 0٠ 2 ك

 . نيبعكلا نم لفسأ امهعطقيف : نيلعن دجي ال نأ الإ «نيفخ الو

 .هسأر الو ءهَهْجَو يطغي الو

 :ةيعالا نع هدفتو ةهفحوت مآ هنأل ؛ديصلا نع نمألا ةلازإ هنألو

 رست الو (ةمامع لر لوا الو اضاف سبل الو) :لاق

 .(نّيبعكلا نم لفسأ امهعطقيف :نيلعن دجي ال نأ الإ فالو 8

 هذه محملا شل نأ نين مالسلاو ا هيلع يبنلا نأ يور امِل

 امهْمَطقيلف :نْيلعت دجي ال نأ الإ ني الو» :هريخآ يف لاقو ءايشألا

 ."”«نيبعكلا نم لفسأ

 «كاّرّشلا ِدِقْعَم دنع «مدقلا طو يف يذلا ليصقملا :انه اه ُبعكلاو
 .هللا همحر دمحم نع ٌماشه ئور اميف «ءوتانلا نود

 .(هسأر الو ءهّهْجَو َطَخُي الو) :لاق

 هيلع هلوقل ؛هجولا ةيطغت لجرلل زوجي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 .«اههجو يف :ةأرملا مارحإو «هسأر يف :لجرلا ٌمارحإ» :مالسلاو ةالصلا

 .ًاليوارس :خسُت يفو (۱)

 .(۱۱۷۷) ملسم حيحص ؛(007) يراخبلا حيحص (۲)

 . 577/١ رايخألا ةيافك (۳)

 ريبكلا مجعملا ء(٠۹ )٤۸ يقهيبلا ننس )71/51١( ۲۹٤/۲ ينطقرادلا ننس (5)

 ءححصو ءرمع نبا ئلع ًافوقوم يورو «فيعض ثيدح وهو )۱۳۳۷١(« يناربطلل
 يف مامهلا نبا هب لدتساو «۲۷۲/۲ ريبحلا صيخلتلا 219/١5 رينملا ردبلا يف امك



 [مارحإلا تاروظحم] ۳٤

 OSO“ و. ولو وأو وو و او اه و و و وله هاه هه وله GCG O واو هاهو و هاه اه هاه هاه هاه هه

 هنإف ءهّسأر الو «ههجو اورّمْخُُت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 .يفو مرم يف ُهّلاق 20ويّيَلَم ةمايقلا موي ثَّعيب

 لجرلاف ةف فشكلا يف نأ ام عم اهّهجو ىَّطعُت ال ةأرملا نألو

 ٠١۹/۲. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «يباحص لوق هنأ ىلع ۳٤٦/۲ ريدقلا حتف

 )١( ةياردلا ء(١٠۱۲) ملسم حيحص 11/7.

 نم هيلإ رظني نم كانه نكي مل نإ اذهو كسلا ىحل ؛مارحإلا لاح يأ (۲)

 لدستف «بناجألل اههجو راهظإ نع ةّيِهْنَم يهف :هيلإ رظني نم دجو ول امأ «بناجألا
 اعفد ؛حتفلا يف امك ءابابحتساو ‹طيحملاو ةياهنلا يف امك ءابوجو هرتسي ام هيلع
 ءىش قوف نم رتسلا ءاخرإب هيفاجُت لب ءاههجول ًاسامم ًاقصال هلعجت الو «ةنتفلل
 0 ./8ص يراقلا يلع كسانمو 2١75/17 نيدباع نبا رظني ءاهسأر ئلع هلعجت

 دشأ ةنتفلا نكل «هركي :اههجو قصالي امب بناجألا نع اههجو ترّتس ولو
 .طقف ةقدصلا بجوي :لماك موي نود هرْثَسو «ةسدقملا رعاشملا يف ةصاخبو

 تنب ةمطاف نع رذنملا نبا نع 405/7 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لقن لب

  قيدصلا ركب ينأ تنب ءامسأ عم تامرحم نحنو انهوجو رّمخُن انك :تلاق رذنملا

 .(۳۲۸/ ١ أطوملا)  اهتدج : ينعت

 عم نحنو انب نومي نابكرلا ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع دهاجم نعو»
 نم اهّيابلج انادحإ تلدس :انب اؤّداح اذإف «تامرحُم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هجام نبا نئس «(۱۸۲۹) دواد يبأ ننس .«هانفشك :انوزواج اذإف ءاههجو ئلع اهسأر

 دواد يبأ ننس بيذسهت رظني «لاقم هدنس يفو 70/5 دمحأ دنسم «(۲۹۲۰)
 يف لاق هنكل «فعض هيف :لاقف :5 ٠57/7 حتفلا يف رجح نبا امأ 2701/7 يرذنملل

 يبأ نب ديزي نم بلقلا يف :لاقو «ةميزخ نبا هجرخأ» :۲۷۲/۲ ريبحلا صيخلتلا



 Yo [ما رحإلا تاروظحم]

 . هندب رعّش الو .هسأر قِلحَي الو نهدي ال اذكو ءًاييِط سمي الو

 . هتيحل نم الو فط قالو

 لا ةيطغت خت يف قرفلا وز ام ةدئافو ولا قيرطلاب

 ثيشلا :جاحلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(اْيِط ّنَسَي الو) :لاق
 . 2 گلا

 :انيورب امل ل ؛(نِهدي ال اذكو)

 اُمِلََم الو # :الاعت هلوقل ؛(هندب َرعّش الو «هسأر قِلحَي الو) :لاق

 .95/6١ةرقبلا .ةيآلا . سو٤

 .قلحلا نعم ىف هنأل ؛ (هتيحل نم الو هرم رص لو) لاق

 .ثَفّنلا ءاضقو «ثَّعَعلا ةلازإ هيف نألو

 .مكاحلا هححصو «هقاسو «رخآ هجو نم درو نكلو «دايز

 تعفرف «ةمِرْحُم يهو اههجو يطخت نأ ئبأت تناك ةأرما نأ ةمثيخ يبأ نبا ئورو
 .راصتخاب ها .«اههجو هب تّطغف ءاهردص نم اهرامخ اهنع هللا يضر ةشئاع

 .هسأر يف لجرلا مارحإ :ثيدح نم هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ )١(

 الف وه امأ .ءاهسأر يطغت نأ ةأرملل زوجيف «ةأرملاو لجرلا نيب قرفلا يأ (۲)

 ةحئارلا : لما :نم هّلصأو «بْيطلا كرات :لْفّتلاو «سأرلا رغم وه :ثعشلا (۳)
 ةا

. ٌ 000 
 يف ملكتم وهو ء«ءديزي نب ميهاربإ هدئس يفو )۹4۸¥( يذمرتلا ننس 2

 .هيلع قلعي ملو 11/۲ ةياردلا ىف هركذو 7895(2) هجام نبا ننس «هفعض



aA[مارحإلا تاروظحم]  

 7 2 و 1 ا هس 7 ۶ ےک تع

 نوكي نأ الإ ءرفصع الو «نارفعز الو ءسروب اغوبصم ابوث سبلي الو

 2ر ۶
 .ضفني ال ءاليسغ

 7 وق ت ص 2

 . مامحلا لخديو «لستغي نأب سأب الو

 3 م - - -

 . ليخملاو «تيبلاب لِظَتسُي نأب سأب الو

 هلوقل ؛(رْفصُع دو تاكو و «سروب ًاغوبصم ًابوث سبي الو) :لاق
 9 :نازفعو هتم ايون محملا سجلي ألا :مالسلاو ةالصلا هيلع

 نرل بطال عنملا نأل ؛ (ضفني ال اليسع نوكي نأ الإ) :لاق

 N a ا الا هنللا هر ١" ضفاقلا لاو
0005 |( 
 ةي ةا ول نأ هالو

 هنع هللا يضر َرمع نأل ؛(ماّمحلا لخديو «لستغي نأب سأب الو) :لاق

 ." رحم وهو لستغا

 لاو هلا لب نا ناب لر لا

 ؛كلذ هبشأ امو ءطاطسفلاب َلِظَتسَي نأ هركي : هلا همحر كلام لاقو

 .سأرلا ةيطغت هبشي هنأل

 )١( يراخبلا حيحص  (16A)ملسم حيحص )۱۱۷۷(.

 ) )۲جاتحملا ةفحت .هتهارك ليقو «هتمرح دمتعملا 5/".

 .757/5؟ أطوملا (۳)

 ١50/7. ليلجلا بهاوم ۳۸۷/١ يفاكلا .هب سأب ال هنأ ةيكلاملا صن لب (5)



 TV [مارحإلا تاروظحم 7

 هسأر بيصُي ال ناك نإ : هاَّطَغ تح ةبعكلا راتسأ تحت لحد ولو

 .َنايْمهلا هِطْسَو يف شَي ناب ساب الو «هب سأب الف : هّهجو الو
 .يوطخلاب هّتيحل الو .هسأر لسغَي الو
 وأ ءًايداو طَبَم وأ ًافَرَش الع امّلكو «تاولصلا َبْيِقَع ةيبلتلا نم ُرِئْكُيو

 .راحسألابو ابكر يقل

 ."”همارحإ يف طاطسف هل برضُي ناك هنع هللا يضر َنامثع نأ :انلو

 تيا شاف دب ينمي ال نذل

 بيصُي ال ناك نإ“: اط اح ةنفكلا راعسأ تحت لغد: ولو) لاف
 لدتا هلأ 6ب نبا الف هجو دلو سار

 (نايمهلا هِطْسَو يف شي نأب سأب الو) :لاق

 :هيف ةرورض ال هنأ ؛هريغ ةقفن هيف ناك اذإ هرکی :هللا همحر "كلام لاقو

 .ناتلاحلا هيف توتساف «طيخّملا سبأ ئنعم يف سيل هنأ :انلو

 .بْيِط عون هنأل ؛ (يوطخلاب هتيحل الو «هّسأر لسغي الو) : لاق

 .سأرلا ماوه لقي هنألو

 طَبَه وأ ءافرش الع امَّلكو «تاولصلا َبْيِقَع ةيبلتلا نم ٌريثكيو) :لاق
 .(راحسألابو ابكر يقل وأ ءايداو

 )١( ةبيش ىبأ نبا فنصم )١5741١(« ةياردلا رظني ١١/١.

 .هْنَطغ :ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىفو «ةبعكلا بوث يأ (؟)

 ) )۳ليلجلا بهاوم  2١57/7.ةيدفلا هيلعو



 [ةمركملا ةكم لوخد] ۳۳۸

 . ةيبلتلاب هتوص عفريو

 .مارحلا ٍدجسملاب أدتبا : ةكم لخد اذإف

 اوناك مهنع هللا يضرو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باحصأ نأل

 .“لاوحألا هذه يف نوبي

 لاقتنالا دنع اهب ْىَتْوَيف «ةالصلا يف ريبكتلا لاثم ىلع مارحإلا يف ةيبلتلاو

 .لاح ىلإ لاح نم

 لضفأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(ةيبلتلاب هتوص عفرّيو) :لاق

 .مدلا "”ةلاسإ :جثلاو «ةيبلتلاب توصلا مفر :جعلاو :"””ْنلاو علا :جحلا

 [ةمركملا ةكم لوخد]

 هيلع يبنلا نأ يوُر امِل ؛(مارحلا ٍدجسملاب أدتبا :ةكم لحد اذإف) :لاق

 .””دجسملا لحد :ةكم لخد “امك مالسلاو ةالصلا

 )١( فنصملا يف ةبيش يبأ نبال 71/7 ةيارلا بصن يف يعليزلا هازع 509/48

 .هدنسل هحيحصتو «7١؟/7 ةياردلا رظنيو

 مكاحلل كردتسملا )۲۹۲٤(« هجام نبا ننس «(۸۲۷) يذمرتلا ننس (؟)

 ىف هازعو 271/1١6 رينملا ردبلا رظني ءاهعومجمب ئوقتي ةدع قرط هلو « 0١
 ٠ .ديج هدنس :لاقو ۲۲٤/۱ ةبيش يبأ نبا دنسمل ٠١١/١ رابخإلاو فيرعتلا

 .ةقارإ :خسُت يفو (۳)

 امل :خسُت يفو )٤(

 .(1770) ملسم حيحص )١1970(« يراخبلا حيحص (0)



 ۳۹ اي كلا كب نوعف]

 00 2 9 ر

 .للهو ءربك : تيبلا نياع اذإو

 .للهو ءرّبكو ‹هلبقتساف .دوسألا رجحلاب ًادتبا مث

 و ا ةويفتملا قآل
 4 و 7 همس < 2 0-4

 .امهدحأب صتخي الف ءةدلب لوخد هنأل ؛اراهن وأ اهلخد اليل هرضي الو

 .(للهو ءرّبك :تيبلا َنّياع اذإو) :لاق

 ."”ربكأ هللاو هللا مساب :تيبلا يقل اذإ لوقي امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو

 نم ًائيش جحلا ("”دهاشمل «لصألا» يف نيعي مل هللا همحر لي

 0 0 تيقوتلا نأل ؛تاوعدلا

 نسحف : اهنم لوقنملاب ربت نإو
 يور امل 4( الهو.« ريكو ااف ا رجحلاب آدتبا مث) :لاق

 «هلبقتساف ءرّجحلاب ًادتباف «دجسملا لخد مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ
0( 

 . و «ربكو

 .دجسملا يف تيبلا يأ )١(

 .بيرغ :75/17 ةيارلا بصن يف لاق (۲)

 .دهشُم :عمج «جحلا نكامأ يأ (۳)

 .55/6 ةيانبلا .هظوفحم ىلع رّركي نم ةلزنمب ريصي هنأل ؛بلقلا ةقرب يأ (5)

 ًاميظعتو ًافيرشت تيبلا اذه دز مهللا :لثم «ةروثأملا تاوعدلا نم يأ (4)

 ًاميركتو ًاميظعتو ًافيرشت هرمتعا وأ هّجح نمم همّركو هفّرش نم دزو «ةباهمو ًاميركتو
 ./6 ةيانبلا رظني .ًاريو

 .(۱۲۱۸) ملسم حيحص (5)



 [ةمركملا ةكم لوخد] 8

 7 2 ا 7 2 cA 4 هل وموسم
 .املسم يِذوي نأ ريغ نم عاطتسا نإ هلبقو .هملتساو . هيدي عئريو

 7 س7 3
 aa el Sa SE هدي ىف ائيش رجحلا سوي نأ هنكمأ نإو

 عمو 5 8 هم و كبه 8
 الإ يديألا عفرت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(هْيَدي عفريو) :لاق

 ."”رجحلا مالتسا :اهتلمج نم ركذو ««نطاوم ةعبس ىف

 .(ًاملسم يِذوُي نأ ريغ نم عاطتسا نإ هّلّبَقو «همّلتساو) :لاق

 عضوو .دوسألا رجحلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور امل

 20في يذؤت « ديا لجر إ» :هنع هللا يضر رمعل لاقو ا خا ىذوت الا جو كنان دع هلأ ىف اق

 الو هلا احرف تنجو نإ نلرو حلا لغ نانا مجاز

 ."(ںیکو ‹« لهو ‹ەلېقتساف

 و 8 2

 .بجاو :ملسملا ئذأ نع ٌررحتلاو ءةّنس مالتسالا نألو

 درج لاک د ف اش حلا مت نأ هما نإو) لاق

 )١( ةياردلا رظنيو .رجحلا مالتسا ركذ اهيف سيلو «ةالصلا ةفص يف مدقت ۲/٠١.

 /7١. © ةيانبلا .يوق يأ (؟)

 فيرعتلا ١5/7« ةياردلا ء(۲٦4۲) ىقهيبلا ننس ء(١۱۹) دمحأ دنسم (۳)

 ٠ .155/7 رابخإلاو
 .ءيشب رجحلا سمي نأ :خسُن يفو (5)

 :انه دارملاو «رمتلا لوحي يذلا وُنِقلا نم جوعاو سبي اذإ ُدوُعلاو قذِعلا وه )٥(
 .ةريغص ًاصع لمحي ناك اذإ



 5١ [ةنركملا ةكف لوخشف]

 .لَعَف : كلذ لبق مث

 كلذ لبق هءادر عَّبطضا دقو «بابلا يلي امم هنيمي نع َذَخَأ مث

 . طاوشأ ةعبس تيبلاب فوطيف
 هفتك ىلع هيقليو ءنميألا ِهِطْنِإ تحت هءادر لَعجَي نأ : عابطضالاو

 نيالا

 ىلع فاط مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يوُر اَمِل ؛(لعف :كلذ لّبق مث) «هريغو

 ."”هنجحوب ناكرألا ملتساو «هتلحار

 هللا همز ءلّلهو رکو هلبقتسا :كلذ نم ًائيش عطتسي مل نإو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع ئلصو «ئلاعت

 «كلذ لبق لبق هءادر عَبطضا دقو e : لاق

 ا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور اَمِل ل ؛(طاوشأ ةعبس تيبلاب فوطيف

 ةَ فاطف «هءادر عبطضا دقو بابلا يلي امم هنيمي هنيمي نع ڏخا مث .رجحلا

 5 5 ومع ا رشآ

 ىلع هّيقليو «نميألا ِهِطْبِإ تحت هءادر لعجَي نأ :عابطضالاو) :لاق

 .(رسيألا هفتك

 )١( ةياردلا ء(۱۲۷۲) ملسم حيحص :(0*197) يراخبلا حيحص ١5/7«

 دمحمل راثآلا يف «ناكرألا :ظفل دورو ئلإ هيبنتلا عم 2157/7 رابخإلاو فيرعتلا

.)0590( 

 .0/۲ ةياردلا رظنيو «هتاياورب (۱۲۱۸) ملسم حيحص (۲)



 [ةمركملا ةكم لوخد] نق

 . طاوشألا نم لوألا ةثالثلا يف لُمْرَيو « ميطحلا ءارو نم هّقاوط لعجيو

 ."'مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نع كلذ لقت دقو «ةّنس وهو 2
2 3 0 - - 
 هيف عضومل مسا وهو «(ميطحلا ءارو نم هفاوط لعجيو) :لاق

 سك يأ «تيبلا نم مِطح هنأل ؛هب يمس «بازيملا

 م رو مس رو 24 2 ل هو

 .عنم يأ «هنم رجح هنأل ؛ارجح : يمسو

 يضر ةشئاع ثيدح يف ملسو هيلع هللا ئلص هلوقل ؛تيبلا نم وهو

 ."”(تيبلا نم ميطحلا نإف» :اهنع هللا

 ك 3 ع 1 5 < 2 5 ٠

 نيبو هنيب يتلا ةجرفلا لخد ول ئتح «هئارو نم فاوطلا لعجي اذهلف

 هجوتلا ةيضرف نأل ؛ةالصلا هئزجت ال :هدحو ميطحلا لبقتسا اذإ هنأ الإ

 طايتحالاو ءًاطايتحا ؛دحاولا ربخب تبت امب ئّدأتت الف «باتكلا صنب تّ

 .هءارو نوكي نأ :فاوطلا ىف
o2 5(طاوشألا نم لوألا ةثالثلا يف لُمْرَيو) :لاق 04 ع و . 

 م هَ - 6 ٠ 2 7 يي

 «نيفصلا نيب رتخبتي زرابملاك «نّيفتكلا هتيشم يف رهي نأ :لّمّرلاو
 .عابطضالا عم كلذو

 «(59405) هجام نبا ننس «(809) يذمرتلا ننس )١885(« دواد يبأ ننس (۱)
 1١80/57. ةياردلا

 .(0 "مو ملسم حيحص )٠١۸۴٤(«‹ يراخبلا حيحص )۲(



 er [ةمركملا ةكم لوخد]

 .رجحلا ىلإ رّجحلا نم َلَمّرلاو « هتنيه مه ئلع يقابلا يف يشميو

 . عاطتسا نإ هب رم امّلك َرَجَحلا مِلتسَيو

 «برثي ىمح "'مهْئتضأ :اولاق نيح نيكرشملل دّلجلا َراهظإ هببس ناكو
 و ےل

 .هدعبو «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نمز يف ببسلا لاوز دعب مكحلا يقب مث

 .(هتنيه ىلع يِقابلا يف يشميو) : لاق

 ."ءالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر كت ةاور قنا كلذ ىلع
 م و رعد u يي ر 75

 يبنلا ٍِلَمر نم لوقنملا وه .(رجحلا ىلإ رجحلا نم لّمرلاو) :لاق

 .”مالسلاو ةالصلا هيلع

 ال هنأل ؛َلَمَر :ًاكلسَم دجو اذإف 00 :لّمَرلا يف ا ن

 نأل ؛مالتسالا فالخب لا وجو لع هه نكن قق ل“ لذي

 .هل لدب لابقتسالا

 فاوطلا طاوشأ نأل ؛(عاطتسا نإ هب َنَم امّلك َرَجَحلا مِلتسَيَو) :لاق
 مالتساب طوش لك حتتفي :ريبكتلاب ةعكر لك حتي امكف «ةالصلا تاعكرك

 .رجحلا

 .انركذ ام ىلع «للهو «رّبكو «لّبقتسا :مالتسالا عطتسي مل نإو

 .مهئفعضأ يأ )١(

 )١555(. ملسم حيحص .(1617ه) يراخبلا حيحص (۲)

 .(۱۲۱۸) ملسم حيحص (؟)

 .فقي الف :نيفئاطلل ىذأ هفوقو يف ناك نإ نكلو «فقو يأ (5)



 [ةمركملا ةكم لوخد] 1:

 .مالتسالاب فاوطلا مّيْخَيو «يناميلا َنكرلا مِلَتسيو
 و - ها 0 ها 5

 . دجسملا نم رّسيت ثيح وأ ‹ نيتعكر هدنع يلصيف ؛ماقملا يتأي مث

1 

 . اندنع ةبجاو ىهو

 .ةياورلا رهاظ يف "ا وهو «(يناميلا َنكولا ملتسيو) :لاق

 قري |,
 1 !ةنس هنأ :هللا همحر دمحم نعو

 نيذه ملتسي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نإف ءامهريغ ملتسي الو

 .امهريغ ملتسي الو «"”نينكرلا

 م7 هَ م 2 هى 5
 .رجحلا مالتسا ينعي «(مالتسالاب فاوطلا متخيو) :لاق

 ع - 2 1
 .دجسملا نم رسيت ثيح وأ «نيتعكر هدنع يلصيف ءماقملا يتأي مث) :لاق

 ليلد مادعنال ءس :هللا همحر (© عفاشلا لاقو «(اندنع ا )یهو

 .بوجولا

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .بحتسم يأ )١(

 انبي الدهس يح لع يناميلا نكرلا ليبقت مالتسالا عم ًاضيأ بحتسيو (۲)

 لّبق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هريغو 7١17/5 هحيحص يف ةميزخ نبا هاور

 2309/17 ريدقلا حتف ۰۱۸/۲ قئاقحلا نييبت رظنيو .هيلع هد عضوو «يناميلا نكرلا

 .47ص دوسألا رجحلا لضف يباتك يف هب تعسوت امو

 .(171571) ملسم )١554(« يراخبلا حيحص (۳)

 .ناتروكذملا ناتعكرلا يأ ()

 5941/١. جاتحملا ينغم (5)



 ۳0 [ةمركملا ةكم لوخد]

 ہے

 . بجاوب سیلو «ةّنس وهو ‹مودقلا فاوط فاوطلا اذهو

 TERT عوبسأ لكل فئاطلا لصيلو» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو
 و

 .بوجولل رمألاو

 ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور امِل ؛همِلتسيف ءرجحلا ىلإ ٌدوعي مث

 ."”رجحلا ىلإ داع نيتعكر ئلص امل مالسلاو

 فاوطلا نأل ؛رَجَحلا ىلإ ٌدوعي :يعس هدعب وفاوط لك نأ :لصألاو
 .هب حتتفي يعسلا اذكف : مالتسالاب حتتفي ناك امل

 .يعس هدعب نكي مل اذإ ام فالخب

 :ةينيتلا فاوط مسيو ء(مودقلا ُفاوط فاوطلا اذهو) :لاق

 .(بجاوب سيلو ّنُس وهو)

 نم :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛بجاو هنإ :هللا همحر "كلام لاقو

 .©0:فاوطعلاب حف :تيبلا یتا
 يضتقي ال قلطملا ُرمألاو ءًاقّلطم فاوطلاب َرَمَأ ئلاعت هللا نأ :انلو

 .عامجإلاب «ةرايزلا فاوط نّيعت دقو ءَراركتلا
 فاسأل للو وهو حق اور اهقو

 رظنيو «كلذ ديفت ثيداحأ ةدع دروأ دقو «هدجأ مل 5 ةياردلا يف لاق )١(

 .170/7 رابخإلاو فيرعتلا
 .ليوطلا رباج ثيدح يف (۱۲۱۸) ملسم حيحص (۲)

 ) )۳يفاكلا 5٠/١".

 .1717/7 رابخإلاو فيرعتلا .هدجن مل :ةيادهلا ثيداحأ وجرخم لاق (5)



 [ةمركملا ةكم لوخد] ۳

 . مودقلا فاوط ةكم لهآ ئلع سيلو
 وک ووا ت و سرا و 5 00 ١ و 2# چ
 .للهيو بکيو ‹تيبلا لبقتسيو «هيلع دعصيف ءافصلا ىلإ جرخي مث

 . هتجاحب هللا وعديو ءهيدي عقريو ءملسو هيلع هللا ئلص يبنلا ىلع يلصيو

2 

 و و 2

 يف مودقلا مادعنال ؛(مودقلا فاوط ةكم لهأ ىلع سيلو) :لاق

 ٌنيكبو «تيبلا ليقتسُيو ءهيلع دَعصيف ءافّصلا ىلإ م جرخَي مث) :لاق

 هللا وعدو هيدي عقريو ءملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع يلصيو للتو

 .(هتجاحب

 ىلإ َرَظَن اذإ ىتح افصلا َدِعَّص مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يوُر اَمِل

 .دللاعت هللا وعدي «ةلبقلا لبقتسم ماق :تيبلا

 ىف امك «ةباجإلا ىلإ ًابيرقت ؛ءاعدلا ىلع نامّدقُي ةالصلاو ءانثلا نألو

 ””ءاعدلا نس عفرلاو «تاوعدلا عم هريغ

 وه لابقتسالا نأل ؛هنم ىأرمب تلا رضي اف. ردع حص  امثإو

 .دوعصلاب دوصقملا

 ماش باب يآ نم افصلا ىلإ جرخيو
 ا رص ر

 e "'موزخم ينب باب نم ملسو هيلع هللا لص يبنلا جرخ امنإو

 )١( ملسم حيحص )۱۲۱۸(.

 ) )۲.117//؟ ةيازدلا اهل رظني «ةريثك عفرلا يف ثيداحألا

 )۳( ريبكلا يف يناربطلا ىلإ 07/7 ةيارلا بصن يف هازع )١778١1( لاق «هريغو



 ۳4۷ [ةمركملا ةكم لوخد]

 : يداولا َنْطَب لب اذإف ءهتِنّيِم ىلع يشميو «ةورملا وحن طحن مث

 «ةورملا يتأي ٰىتح هنيه e ءًايعس نيرضخألا نيول نيب ئعس
 .افصلا ئلع لعق امك لعفيو ءاهيلع ُدَعصيف

 ميخَيو ءافصلاب أديب ءطاوشأ ةعبس ُفوطيف دحاو طش اذهو
 . طوش لك يف يداولا نطب يف ئعسيو «ةورملاب

 ةا الا ا یل باوبألا برقأ ناك هنأل :افصلا باب ئمسي يذلا

 نطَب ْعَلَب اذإف هنيه لع يشميو قورَملا وحن طح مث) :لاق

 يتأي تح هنيه ىلع يشمي مث ءًايعس نيرضخألا نيليملا نيب ئعس :يداولا

 .(افصلا ىلع َّلَعَف امك لعفيو ءاهيلع دَعصيف ءةورملا
 يشمي لَعَجو ءافصلا نم لزن مالسلاو ةالصلا هيلع َيبنلا نأ يوُر اَمِل

 :يداولا نطب نم جرخ اذإ ىتح «يداولا نطب يف ئعسو «ةورملا وحن
 ارا ها فاطر تورلا دعت اوس يقي

 متخَيو ءافصلاب ادبي ءرطاوشأ ةعبس فوطيف ءٌلحاو طش اذهو) :لاق

 انور امل 4 رش لك يف يداولا نطب يف ىعسيو «ةورملاب

 هللا ادب امب اوؤدبا» :هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل :افصلاب أدبي امنإو
 ."”(هب ئلاعت

 دنع ءاطع نع لسرم دهاش هلو ءًادج فيعض هدانسإو :۱۷/۲ ةياردلا ىف رجح نبا
 ها...ةنس وهو :لاق ثيح «رمع نبا نع حيحص وهو )۱۳۳١۴۳(« ةبيش ىبأ نبا

 )١( ملسم حيحص )۱۲۱۸(.

 )۲( ملسم حيحص يف :ًأدبأ :ظفلبو 2770/60 يئاسنلا دنع :اوؤدبا :ظفلب )۱۲۱۸(.



 [ةمركملا ةكم لوخد] ۳۸

 3 ىلا و

 .نكرب سیلو بجاو :ةورملاو افصلا نيب يعسلا مث .

 نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل "نكرإ هنإ :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 ."”(اًوعساف «يعسلا مكيلع بْنَ ئلاعت هلل

 ‹۸١٠/ةرقبلا .4 اهب فَي نأ هيڪ َحاَمْج الف ق # ي ف :انلو

 “هع انْلَدَع اَنأ الإ «باجيإلاو ةّينكرلا ىفنيف «ةحابإلل لمعتسُي :هلثمو

 .“باجیإلا ىف

 .دجوي ملو «هب عوطقم ليلدب الإ تبثت تبثت ال ةينكرلا نألو

 تيك + : لاعت هلوق یف امك اانا بک: ئور ام ئنعم مث

 .١۸٠/ةرقبلا .ةيآلا .4 ُثَوَمْلأ ُُكَدَحَأَرَصَح اَدِإ کیک
 يف هو

 لبق لّحتي الف .جحلاب مرحم هنأل ؛(ًامارح ةكمب ميقي مث) :لاق

 .هلاعفأب نايتإلا
 )١( جاتحملا ينغم ١/017.

 ٠۷۳/۲. رابخإلاو فيرعتلا .ةفيعض قرط هلو «(7047) ينطقرادلا ننس (؟)

 .۸۸/ ٩ ةيانبلا .ًابجاو نوكي الأ وهو «ةيآلا هلوق رهاظ نع يأ (۳)

 رجلا فورح نإ ثيح «ىلإ :ئنعمب :يف :نوكتو «باجيإلا ىلإ انْلَدَع يأ (5)

 هيف فلتخا دقو «لودعلا بجوأ ام فلؤملا ركذي ملو «ضعب نع اهضعب بوني

 ٥ /۸٩. ةيانبلا .بوجولا ليلد يف يأ «نوحراشلا

 ئلاعت هللا نإ» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق نم «هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ (5)

 ..«اوعساف :يعسلا مكيلع بنك



 ۳4 [ةمركملا ةكم لوخد]

 :هل دي املك تيبلاب فوطيو

 14 ا 2 3 E“ “اک اخاف
 سانلا اهيف ملعي ةبطخ مامإلا بطَح : مويب ةيورتلا موي لبق ناك اذإف

 .ةضافإلاو «فوقولاو « تافرعب ةالصلاو ينم ىلإ جورخلا

 .ةالصلا هبشُي هنأل ؛(هل ادب امَّلك تيبلاب فوطيو) :لاق

 ."0(ةالص : تيبلاب فاوطلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 هذه بقع ئعسي ال هنأ الإ «فاوطلا اذكف «ٌعوضوم ٌريخ ةالصلاو
 يعسلاب لفنتلاو رم الإ هيف بجي ال يعسلا نأل ؛ةدملا هذه يف ٍةَقوْطَأْلا

 .عورشم ريغ
 .هاّنيِب ام ىلع ‹«فاوطلا اتعكر يهو «نيتعكر عوبسأ لكل يلصُيو

 اهيف مّلَعُي ةبطخ ٌمامإلا بّطَح :مويب ةيورتلا موي لبق ناك اذإف) :لاق
 .(ةضافإلاو «فوقولاو «يتافرعب ةالصلاو «ىنم ىلإ جورخلا َسانلا

 :ةيناثلاو ءانركذ ام :اهلوأ :بطخ ثالث و يف نأ :لصاحلاو

 لك نيب لصيف ءرشع يداحلا مويلا يف «ىنمب :ةثلاثلاو «ةفرع موي تافرعب

 .مويب نيتبطخ

 ؛ةيورتلا موي :اهّلوأ ءقيلاوتم مايأ ةثالث يف بطي :هللا همحر رفز لاقو
 .جاحلا عّمتجمو «مسوملا مايأ اهنأل

 مكاحلل كردتسملا ء(١۳۸۳ نابح نبا حيحص «(470) يذمرتلا ننس )١(

 .هقرط ركذ يف عسوتو 5١١/5« رينملا ردبلا ىف نقلملا نبا هححصو « ١

 .هقعض نم ىلع شقانو



 [تافرعو «ىنم ئلإ جورخلا] 0٠

 ١ و ياا ا سلا ل 85 ehh 7 - هوي 30

 ىتح اهب ميقيف «ىنم ىلإ جرخ : ةكمب ةيورتلا موي رجفلا ىلص اذإف

 . ةفرع موي نم رجفلا يلصي

 اموي رحنلا مويو ةيورتلا ٌمويو .«ميلعتلا اهنم دوصقملا نأ :انلو

 ."”عجنأ بولقلا يفو «عفنأ هانركذ ام ناكف «''”لاغتشا

 [تافرعو «ىنم ىلإ جورخلا]

 اهب ميقيف «ىنم ىلإ "جرح :ةكمب ةيورتلا موي ّرجفلا ئلص اذإف) : لاق
 .(ةفرع موي نم رجفلا يلصي ىتح

 «ةكمب ةيورتلا موي رجفلا ئلص مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور اَمِل

 برغملاو رصعلاو رهظلا ىنمب ئلصف «ىنم ىلإ حار :سمشلا ٍتَحّلَط املف
 .“تافرع ىلإ حار مث «رجفلاو ءاشعلاو

 رمو «تافرع ىلإ ادغ مث «رجفلا اهب ئاصو «ةفرع ةليل ةكمب تاب ولو

 ا د
 هكرتب ءاسأ هنكلو ءكُسُت ةماقإ مويلا اذه يف ىنمب ّقّلعتي ال هنأل

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرب ءادتقالا

 .لاغشأ :خسُن يفو )١(

 .بولقلا يف ًالوخدو ًاريثأت دشأو عقوأ يأ (۲)

 .سمشلا عولط دعب يأ (۳)

 )٤( ملسم حيحص )۱۲۱۸(.



 ١ [تافرعو ؛ىنم ىلإ جورخلا]

 .اهب ميقيف «تافرع لإ جوتي مث
0 0 

 ءىدتبيف ءًرصعلاو ٌرهظلا سانلاب مامإلا يلصي :سمشلا تلاز اذإو
 4 0 0 ل ۶0

 . «ةفلدزملاو «ةفرعب فوقولا سانلا اهيف ملعب ةالصلا لبق ةبطُخ ُْبّطخيف

 لايب : ادهو ءانیور امل ؟ اهب ميقيف ت رع ىلإ هجوتي مث : ا و امل هد تقف تاقاوتت ارا "تيفي هنزل لاق

 .ةّيولوألا
 .مكح (*'هاقملا اذهب قلعتي ال هنأل ؛زاج :"”هّلبق عقد ول امأ

 اي “داتنالا نل ؛سانلا عم ف لزنيو :(لصألا» ىف لاق

 1 1 و و و

 چرا عمجلا يف ةباجإلاو عرضت لاح لاحلاو

 .ةراملا ىلع قيضي ال يك ؛ قيرطلا ئلع لزتي ال نأ :"هذارم :ليقو
 ءئدتبيف ءَرصعلاو ٌرهظلا سانلاب مامإلا يلصي :سمشلا تلاز اذإو) :لاق و 2 رم و 5 3
 «ةفلدزملاو «ةفرعب فوقولا سانلا اهيف ملعي ٍةالصلا لبق ةبطخ بطخيف 2 2 2 1 2 4 o> و

 .سمشلا عولط دعب تافرع ىلإ ىنم نم )١(
 باهذلا نم ئلوأ :سمشلا عولط دعب تافرع ىلإ هجوتلاو باهذلا اذهو يأ (۲)

 .6#/45 ةيانبلا .سمشلا عولط لبق

 .تافرع ئلإ ىنم نم سمشلا عولط لبق يأ (۳)
 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .كسانملا نم مكح ىنمب قلعتي الف «ىنم يأ (5)

 .تافرع يف يأ (5)

 .ةلزعلاو دارفنالا يأ (0

 .هللا همحر دمحم مامإلا دارم يأ (۷)



YoY[تافرعو «ىنم ىلإ جورخلا]  

 لفت نيتبطخ بطخي «ةرايزلا فاوطو «قلحلاو ءَرحنلاو ءرامجلا يمرو

 لقي نيتبطخ بطخي «ةرايزلا فاوطو ء«قلحلاو ءَرحنلاو «رامجلا يمرو

 .(ةعمجلا يف امك ءٍةَسْلَجِب امهنيب

 ."”هالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لعق اذكه

 طو ةطخ ”اهنألا ؛ةالضلا دعي بطخب هلا همحر كلام لاقو

 .ديعلا ةبطخ هبشأن «ريكذتو

 .انيور ام :انلو

 ."”اهنم :عمجلاو يكسانملا ميلعت اهنم دوصقملا نألو

 «نونذؤملا نّذأ :سّلجف ربنملا مامإلا دص اذإ :ةياورلا رهاظ يفو

 .ةعمجلا يف امك

 .مامإلا جورخ لبق ْنَذُي هنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو
 ا ا رح و و

 .ةبطخلا لعب نلدؤي هنأ :هنعو

 )١( ملسم حيحص )١5١14(.

 ةيهقفلا نيناوقلا 2377/1١/١ يفاكلا .ةالصلا لبق بطخي هنأ ةيكلاملا صن لب (۲)

۱/. 

 .كسانملا نم :نيتالصلا نيب عمجلاو يأ (؟)

 .بهذملا رهاظ :خسُت يفو (5)



 Yor [تافرعو ينم ىلإ جورخلا]

OT ۰ 3 » » > 4 "نيتماقإو ناذأب ءرهظلا تقو يف رصعلاو رهظلا مهب يلصيو  . 

 جرح اّمَل مالسلاو ةالصلا هيلع يبا نأل ؛انركذ ام حيحصلاو

 ."”هيدي نيب نونذؤملا َنّذَأ : هتقان ئلع یوتساو

 ءةالصلا يف عورشلا ناوأ هنأل ؛ةبطخلا نم غارفلا دعب نذؤملا ميقيو

 .(نْيّتماقإو ناذأب ءرهظلا تقو يف َرصعلاو َرهظلا مهب يَّلصُيو) :لاق

 ."نيتالصلا نيب عمجلاب ةاورلا قافتاب ضيفتسملا لّْتلا درو دقو

 امهالص ملسو هيلع هللا لص َيبنلا نأ هنع هللا يضر ٌرباج ئور اميفو
 ."””نيتماقإو ناذأب

 - ع وذ

 رصعلا نأل ؛رصعلل ميقي مث ءرهظلل ميقيو ءرهظلل نذؤي هنأ :هلايب مث

 .سانلل ًامالعإ ؛ةماقإلاب ُدَرفُيف ءدوهعملا هِتقو لبق ىّدوُي
 و 4 0 8

 ٌرصعلا مق اذهلو «فوقولا دوصقمل اليصحت ؛نيتالصلا نيب عوطتي الو

 .هتقو ىلع

 يف رباج ثيدح نم ْذخْوُي هانعمو ءًاحيرص هدجأ مل :۱۹/۲ ةياردلا يف لاق )١(

 .«نذأ :هتبطخ نم ملسو هيلع هللا ئلص غرف اّمَل هنأ» :(۱۲۱۸) ملسم حيحص

 «هريغو «(۱۲۱۸) ملسم دنع مهنع هللا يضر هريغو رباج ثيدح يف امك (۲)

 175/١7. رابخإلاو فيرعتلا ١19/7« ةياردلا رظني

 .(۱۲۱۸) ملسم حيحص )۳(



o[تافرعو ؛ىنم ىلإ جورخلا]  

 .هأزجأ : ٍةبطخ ريغب ئلص نإف
2 - 

 يبأ دنع هتقو يف رصعلا ىلص :هدحو هِلَحَر يف رهظلا ئلص نمو

 . درفنملا امهنيب عمي : الاقو هللا همحر ةفينح

 «ةياورلا رهاظ ىف .رصعلل ناذألا داعأو ءًاهوركم لعق : "لعق هنأ ولف

 َرَخآ لمعب وأ «عوطتلاب هّلاغتشا نأل ؛هللا همحر دمحم نع يوُر اِ ًافالخ

 .رصعلل هليعيف «لوألا ناذألا روف عطقي

 :ةضيرتب تسل طلا ةه أل ا قط عر ل نإف)

 دنع هِتقو يف رصعلا ىلص :هدحو هِلَحَر يف رهظلا ىلص نمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح ىبأ

 دادتما ىلإ ةجاحلل عمجلا ٌزاوج نأل ؛(دِرفنملا امهنيب ْعَمِجَي :الاقو

 .هيلإ جاتحم درفنملاو ءوفوقولا

 «صوصنلاب ٌضرف تقولا ىلع ةظفاحملا نأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 .مامإلا عم ةعامجلاب عمجلا وهو «هب عرشلا درو اميف الإ « هكر زوجي الف
 ام دعب رصعلل عامتجالا مهيلع رسعَي هنأل ؛ةعامجلا ةنايصل :ميدقتلاو

 .ةافانم ال ذإ « "””هاركذ امل ال .فقوملا ىف اوقرفت

 .ًاعيمج نّيئالصلا يف طش مامإلا :هللا همحر ةفينح يبأ دنع مث

 .امهنيب عوطت يأ )١(

 .نابحاصلا هركذ ام يأ (؟)



 Yoo [تافرعو «ىنم ىلإ جورخلا]

o 

 ّبْيِقَع .هعم موقلاو ءلّبجلا برقب فقَبف .يفقوملا ئلإ هّجوتي مث

 . ةنرع نطب الإ .فقوم اهلك تافرعو

 1 0. م 5 . 35
 .هتقو نع ريغملا وه هنأل ؛ ةصاخ رصعلا يف :هللا همحر رفز لاقو

 .جحلاب مارحإلا :فالخلا اذه ئلعو

 تفرع سايقلا يفالخ ئلع ميدقتلا نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .مامإلا عم ةعامجلاب ىّدؤم ٍرْهُظ ىلع بِ رم رصعلا تناك اذإ اميف هتّيعرش

 .هيلع رصَتَقيف «جحلاب مارحإلا ةلاح يف

 مارحإلل ًاميدقت ؛ةياور يف لاوزلا لبق جحلاب مارحإلا نم ّدب ال مث

 .عمجلا تقو ىلع
 ت ¢

 .ةالصلا وه دوصقملا نآل ؛ةالصلا ىلع ميدقتلاب ئفتكي :ئرخأ يفو

 .هعم موقلاو «لبجلا برقب ْفِقَيف ءيفقوملا ىلإ هّجوتي مث) :لاق
 ىلإ حار مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(ةالصلا نم مهِفارصنا بيع

 ."”ةالصلا بْيَقع فقوملا

 .مظعألا فقوملا :فقوملاو «ةمحرلا َلّبَج :ئمسُي لبجلاو

 ةالصلا هيلع هلوقل ا نطب الإ 2 اهلك تافرعو) : لاق

 اهلك ةفلدزملاو ةّئرع ٍنْطَب نع اوعفتراو .فقوم اهلك ةفرعا :مالسلاو

 )١( ملسم دنع هللا يضر رباج ثيدح يف امك )١5١14(.



 [تافرعو «ىنم ىلإ جورخلا] 0٦

 لبقتسم فق فقي نأ يغبنيو هتلحار ئلع ةفرعب ّفقي نأ ا يغبنيو

 . كسانملا سانلا مّلعُيو .وعديو ءةلْبقلا

 ,N) طم و 3 000
 : «رسحم يداو نع اوعفتراو « ففوم

 هيلع يبنلا نأل ؛(هتلحار ىلع ةفرعب فقي نأ مامإلل " يغبنيو) :لاق

 ."”هتقان ىلع فقو مالسلاو ةالصلا

 امل 4 لضفا لوآلاو ةزاج هدف لَ فقو نإو

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(ةلّبِقلا لبقتسم فِي نأ يغبنيو) :لاق

 ."كلذك فقَو

 .”«ةلبقلا هب 'تّلبقتسا ام بفقاوملا ٌريخ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 هيلع يبنلا نأ يور اّمِل ؛(كسانملا سالا َمّلعُيو ءوعديو) :لاق

 ."نيكسملا معطتسملاك هيدي ادام ةفرع موي وعدي ناك مالسلاو ةالصلا

 ريبكلا مجعملا .(78554) نابح نبا حيحص )۱٦۷١۱(« دمحأ دنسم )١(

 ٠۷۹/۲. رابخإلاو فيرعتلا .تاقث هدانسإو )٠١۸۳(« يناربطلل

 .ةيناخلا نع ًالقن 007/7 نيدباع نبا .فقي نأ لضفألا يأ (۲)

 )١5١14(. ملسم دنع هنع هللا يضر رباج ثيدح يف امك ()

 .مدقتملا هنع هللا يضر رباج ثيدح يف امك (5)

 ءًافرش ءيش لكل نإ» :ظفلب وهو ءاذكه هدجأ مل ۲٠/۲: ةياردلا يف لاق (0)
 يناربطلل ريبكلا مجعملا يف امك ««ةلبقلا هب لبقتسا ام :سلاجملا فرش نإو

 «...سلاجملا مركأ» : ظفلب ءاجو )1/7/١5(« مكاحلل كردتسملا «20781)

 ۲٠/۲. ةياردلا رظني «مالك هدنس يفو )7١71(« رازبلا دنسم (1)



 oV [تافرعو «ىنم ىلإ جورخلا]

 . مامإلا برقب اوفَقَي نأ سانلل يغبنيو

عدلا يف دهتحيو «ةفرعب فوقولا لبق لستغُي نأ بحتسُيو
 . ءا

 انوروأ دقو ”تاوغاللا نفخ راثألا تورو ناو اش اما وعدوو

 ««كسانملا نم ودع يف ٍكِساَّنلا ةدع» :ب مجرتملا انباتك يف اهّليصفت

 .یلاعت هللا قيفوتب

 اوعیف ملعُيو وعدي هنأل ؛(مامإلا يرق اوفقُي نأ سانلل يغبنيو) :لاق

 اوتو

 نايب اذهو «ةلبقلا لبقتسم نوكيل ؛مامإلا ءارو فَي نأ يغبنيو

 5 ا لع فوت اهلك درعا نأل : ةنلففألا

 .(ءاعدلا يف دهتجيو «ةفرعب فوقولا لبق لستغي نأ بحتسيو) :لاق

 لاج وفر لا كا لو توب ناو ويف لاخلا اأ
 رخل دنعو قي ديعلاو «ةعيجللا ياك

 ىلع نورودقي ال سانلا نم ًاريثك نأل ؛ريسيتلا لجأل اذهو «ةيلصو :انه :نإ )١(

 .تاوعدلا ظفح

 ‹ةفرع وي ءا :ءاعدلا ٌريخ#» :ملسو هيلع هللا یلص هلوق يف درو ام :اهنمو قف

 هلو «كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :يلبق نم نويبنلاو انأ تلق ام ٌريخو

 بيغرتلا يف يرذنملا لقنو ء(١۸٠) يذمرتلا ننس .«ريدق ءيش لك ىلع وهو «دمحلا

 فاحتإ يف يديبزلا لقنو «بيرغ نسح :هنع لاق هنأ يذمرتلا نع 5١4/7 بيهرتلاو

 «نسح هدانسإ نأ بيهرتلاو بيغرتلا يف يحلطلا ليعامسإ نع ۳۷۳/٤ نيقتملا ةداسلا

 .هدهاوشل هنسح هنأكف :يديبزلا لاق مث



 [تافرعو «ىنم ئلإ جورخلا] ۸

 ٠ 6 6و ٠ ه6 4 هو و و او GOG GO هو O GOG GG GOG CG O هو واه 4 هوو وه 0 0¢ 4 0 0¢ 4% %4 4 ¢ ¢ هوه

 ءاعدلا يف دهتجا مالسلاو ةالصلا هيلع هنألف :ءاعدلا يف داهتجالا امأو
 .""'ملاظملاو ءامدلا يف الإ «هل بيجّتساف «هتّمأل فقوملا اذه يف و 4

 .ةعاس دعب ةعاس هفقوم يف يبليو

 ةباجإلا نأل ؛ةفرعب فقي امك ةيبلتلا عطقي :هللا همحر "”كلام لاقو

 ."””ناكرألاب لاغتشالا لبق «ناسللاب

 ىتأ ئتح يّبَلِي لاز ام مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام :انلو

 .“ةرقعلا ةرهخ

 .مارحإلا نم ءزج رخآ ىلإ اهب يتأيف «ةالصلا يف ريبكتلاك :هيف ةيبلتلا نألو

 ىبأ دنسم «(هللا دبع تادايز) ١5/5 دمحأ دنسم «(۳۰۱۳) هجام نبا ننس )١(

 يفو «ةديدع قرط هل ثيدحلاو «(0074) يناربطلل ريبكلا مجعملا )51١7(« ىلعي
 ي 1 9 8

 رجح نبا ظفاحلا هل درفأ دقو «هنع هللا ىضر سادرم نب سابعلا ثيدح :هقرط رهشأو

 :ةاّمشنو ءاهعومجمب هتوق نيبو «ليصفتلاب اهنع ملكتو «هقرط هيف عمج ءاضاخ اج

 ا و ىلع O دو هلا 0
 موي لضف يف سلجم :عم عوبطم ققحم «جاجحلل ةرفغملا مومع يف جاججلا ةوق

2 
 .ةدجب ةلبقلا راد ىف «ىقشمدلا نيدلا رصان نبا ظفاحلل «هب قلعتي امو ةفرع

 .”7؟ص نيقلتلا ()

 ةريبكتك «ناكرألاب لاغتشالا لبق نوكت ةيبلتلا يهو «ناسللاب ةباجإلا ذإ (۳)

 .ةالصلا ىف حاتتفالا

 )٤( يراخبلا حيحص )١60١(« ملسم حيحص )1۲۸۱).



 ۳0۹ [ةفلدزملا ىلإ ةضافإلا]

 وداي ىتح ع مهتنيف سانلاو ماما ص ترج وو اوتأب 'تح ءمهتكيه 'لع هعم 'سانلاو مامالا ضافأ : ”سمشلا تكرغ اذإف

 .اهب نولزنيف «ةفلدزملا

 [ةفلدزملا ىلإ ةضافإلا]

 «مهتتيه ىلع هعم سانلاو مامإلا ضافأ :سمشلا ٍتّبرغ اذإف) :لاق

 عقد مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(“اهب نولزنيف «ةفلدزملا اوتأي تح

 ."'سمشلا بورغ دعب

 .نيكرشملا ةفلاخم َراهظإ هيف نألو

 ىلع قيرطلا يف هتلحار ىلع يشمي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ناكو
 م6 (۳)

 ؛ هأزجأ : ةفرع دودح زواجي ملو «مامإلا لبق عفدف «ماحزلا فاخ نإف

 ًاذنآ نوكي ال یک ؛هِماقُم ىف فقي نأ هل لضفألاو ءةفرع نم ضي مل هنأل

 .“اهتقو لبق ءادألا ىف

 :ماحزلا فوخل مامإلا ةضافإو «سمشلا بورغ دعب اليلق ْثْكَم ولف

 .يدتبملا ةيادب نم ه١۷۸ ةخسن يف تبثم :اهب نولزنيف :هلوق )١(

 «حيحص نسح :لاقو )۸۸٥(« يذمرتلا ننس «(۱۹۲۲) دواد وبأ هجرخأ (۲)

 هنع هللا يضر رباج ثيدح يف :« سمشلا تبرغ ئتح افقاو لزي ملف» :بيرق ظفلبو

 .51/7 ةياردلا )١514(« ملسم دنع

 .(۱۲۱۸) ملسم حيحص ()

 .ةضافإلا تقو لبق يأ (6)



 [ةفلدزملا ىلإ ةضافإلا] ۳۹۰

 هيلع يذلا لبجلا برقب فقي نأ ٌبَحتسملاف :ةفلدزم ئتأ اذإو

 حرف : هل لاقي «ةدّقيملا

 ٍةماقإو ناذأب ءاشعلا تقو يف ءاشعلاو برغملا سانلاب مامإلا يلصيو

 .ةدحاو

 تعد :مامإلا ةضافإ دعب اهنع هللا يضر ةشئاع نأ يوُر امِل ؛هب ساب الف

 ."”تضافأ مث «ترطفأف «بارشب

 هيلع يذلا لبجلا تق فقي نأ ايلاف :ةفلدزم یتا اذإو) :لاق

 اذه دنع 2 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ )حر هل لاقي ةدقملا

 ."هنع هللا يضر رمع اذكو «"لبجلا

 «هنيمي نع لزنيف «ةراملاب رضي ال يك ؛قيرطلا نع لوزنلا يف ررحتيو
 .هراسي وأ

 .ةفرعب فوقولا يف اني امل ؛مامإلا ءارو فقي نأ بحتسُيو

 ناذأب ءاشعلا تقو يف ءاشعلاو برغملا سانلاب ٌمامإلا يلصيو) :لاق

 .(ةدحاو ةماقإو

 .ةفرعب عمجلاب ًارابتعا ؛نّيتماقإو ٍناذأب :هللا همحر رفز لاقو

 ۲٠/۲. ةياردلا يف امك «حيحص هدانسإو «(1797) ةبيش يبأ نبا فنصم )١(

 ١//541. مكاحلل كردتسملا «(885) يذمرتلا ننس (۲)

 .هدجأ مل :۲۲/۲ ةياردلا ىف لاق (۳)



 1 [ةفلدزملا ىلإ ةضافإلا]

 ةفينح يبأ دنع هزجُت مل :هدحو قيرطلا يف برغملا ئلص نّمو
 .ٌرجفلا عّلطَي مل ام اهُثداعإ هيلعو اللا امهم كمحمو

 َعَمَج مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر رباج اوو الو

 .ةدحاو ةماقإو ناذأب امهنيب

 .ًامالعإ ؛ةماقإلاب ُدَرْفُي الف ءهِتقو يف ءاشعلا نألو

 .مالعإلا ةدايزل ؛اهب درفأف «هتقو ىلع مَدقم هنأل ؛ةفرعب رصعلا فالخب

 جناب لذي هنأ ؛امهنيب عوطتي الو

 ناكو «لصفلا عوقول ؛ةماقإلا داعأ :ءيشب لغاشت وأ «عوطت ولو

 ةداعإب انيفتكا اّنأ الإ «ةفرعب لوألا عمجلا يف امك «ناذألا َديعُي نأ يغبني

 «ةفلدزمب برغملا ْئلص مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور امل ؛ةماقإلا

 ."”ءاشجلل ةماقإلا درفأ مث «ّشعت مث

 ةالص نأل ؛هللا همحر ةفينح يبأ دنع عمجلا اذهل ةعامجلا طرتشت الو

 .هتقو ىلع ٌمَدقم رصعلا نأل ؛ةفرعب عمجلا يفالخب ءاهتقو نع ةرخؤم برغملا
 ةفينح يبأ دنع هزجت مل :هلحو قيرطلا يف برغملا ئلص نّمو) :لاق

 .(رجفلا عّلطَي مل ام اهتداعإ هيلعو ا اخر دمو

 .ءاسأ دقو «هئزجت : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 )١( ملسم حيحص )۱۲۱۸(.

 ) )۲.اعوفرم هدجأ مل :77/7 ةياردلا يف لاق



 [ةفلدزملا ىلإ ةضافإلا] ۳1۲

 . سَلَعب رجفلا سانلاب مامإلا يلصي :رجفلا حَّلْط اذإو

 .تافرعب ''”برغملا ئلص اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 امك ءاهثداعإ بجت الف ءاهتقو يف اهادأ هنأ :هللا همحر فسوي يبأل

 .هكرتب ًائيسم ٌريصيف «ةئسلا نم ريخأتلا نأ الإ «"”رجفلا عولط دعب
 هللا يضر ةماسأل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ام :امهلو

 اذهو «ةالصلا تقو :هانعم «"(كمامأ ةالصلا» :ةفلدزملا قيرط يف هنع

 .بجاو ٌريخأتلا نأ ىلإ ةراشإ

 هيلع ناكف «ةفلدزملاب نيتالصلا نيب عمجلا هتكمُيل :بَّجَو امنإو
 هنكمُي ال :رجفلا َمَّلَط اذإو ءامهنيب ًاعماج ريصيل ؛ٌرجفلا عّلطي مل ام ةداعإلا

 داغ تقف ‹عمجلا

 .(سَلَعب رجفلا سانلاب مامإلا يلصي :ٌرجفلا ملط اذإو) :لاق

 اهالص مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا ةياورل
 .“ سعب ٍلكموي

 .ةفرعب رصعلا ميدقتك «زوجيف «فوقولا ةجاح عفد سيلغتلا يف نألو

 )١( ةخسن يف تبثم :برغملا : ظفل ٤٤ه.

 ١٠۹/٩. ةيانبلا .رجفلا عولط دعب ئلص اذإ امك يآ (۲)

 .(۱۲۸۰) ملسم حيحص :(17717) يراخبلا حيحص (۳)
 .(۱۲۸۹) ملسم حيحص )۱٥۹۹(« يراخبلا حيحص ()



 نك [ةفلدزملا ىلإ ةضافإلا]

 .اعدو «هعم سانلا فقوو «فققو مث

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(اعدو ءهعم سانلا فقوو «فقَو مث)

 0 دي عضوملا اذه يف فقو

 هل بيجتساف» : هنع هللا يضر نيك نب سابع ثيدح يف يور ئىتح

 .©©يلاظملا و «ءامدلا " تح «هتمأل هؤاعد

 :رذع ريغب هکر ول ئتح «نكرب سیلو ءاندنع بجاو فوقولا اذه مث

 .مدلا همزلي

 هلا اوُرُكْدَاَ» :ئلاعت هلوقل ؛ نكر هنإ :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .ةينكرلا تبثت هلثمبو ء۱۹۸/ةرقبلا 4 ٍواَرَكْلا رك فَلا دنع

 )١( هنع هللا يضر رباج ثيدح يف ملسم حيحص )۱۲۱۸(.

 تبثأ امك باوصلاو ءامهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح :ةيادهلا خست يف (۲)

 2585/5 ةيضملا رهاوجلا يف يشرقلاو 2١71/0 ةيانبلا يف ينيعلا هيلإ هّبن امك

 نب سابع نب ةنانك نب هللا دبع ثيدح دارأ هنأ ةيادهلا بحاص نع يشرقلا رذتعاو

 ةيشاح ةمدقم رظنيو «هيلع درو «هراذتعا ينيعلا لبقي ملو ءاذكه هقلطأ هنأو «سادرم

 ٠١/١. ةيادهلا ىلع يونكللا

 تاطوطخملا يف ءاج :ملاظملاو ءامدلا :ظفلو «فطعلل انه اه :ئتح :ظفل (۳)

 .حيحص هلكو ءرجلاو بصنلاو عفرلاب

 .ًابيرق مدقتملا «ةرفغملا مومع يف سادرم نب سابع ثيدح يف امك (5)

 وه لب «ةحيحص ريغ يعفاشلا ىلإ لوقلا اذه ةبسن ١175/8: ةيانبلا يف لاق )٥(
 ."١١ص يمتيهلا رجح نبا ةيشاح عم يوونلا كسانم رظني «مهدنع بجاو



 [تارمجلا يمرو «ىنم ىلإ ةضافإلا] ۳٤

 . رسم يداو الإ .فقوم اهلك ةفلدزملاو

 ىنم اوتأي ىتح «هعم سانلاو مامإلا ضافأ : سلا ِتَعَلَط اذإف

 رافال شاک : هللا همصع فيعضلا دبعلا لاق

 ,2"”ليللاب هلهأ ةَفَعَض مَدق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام :انلو

 .كلذ لعق اَمَل :ًانكر ناك

 .عامجإلاب «نكرب سيل وهو ٌرْكَذلا :الت اميف ٌروكذملاو
 اذه انعم فقو نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب بوجولا اَنْفَرَع امنإو

 ."”(هجَح مَ دقف :تافرع نم كلذ لبق ضافأ ناك دقو «فقوملا

 .بوجولا ةرامأ حلصَي اذهو «جحلا ٌمامت هب قلع

E a 2ازا هناا لقوا كتم دو وك  
 .انيور امل ؛هيلع ءيش ال :ماحزلا فاخت

USلبق نم انيور امل ؛(ِرسسَحُم يداو الإ قر الك : 

 [تارمجلا ”رمرو ني نإ ةضافإل
 .ىنم اوتأي ئتح «هعم سانلاو ٌمامإلا ضافأ :سمشلا ٍتَعَلَط اذإف) :لاق

 .“رصتخملا خس ضعب يف عقو اذكه : هللا همّصَع فيعضلا دبعلا لاق

 )١( ملسم حيحص «(1867 :151/1/) يراخبلا حيحص )۱۲۹۳(.

 نابح نبا هححصو «(۸4۱) يذمرتلا ننس )١460(« دواد يبأ ننس (۲)
 ۲٤/۲. ةياردلا «(”860)

 .هنع هللا يضر لاق :خسُت يفو (۳)

 .خسُنلا ضعب عقاو وه امك «يرودقلا رصتخم يأ (5)



 10 [تارمجلا يمرو «ىنم ىلإ ةضافإلا]

 .هعم سانلاو «ٌمامإلا ضافأ : رفسأ اذإ هنأ : حيحصلاو ءّطَلَغ اذهو

 لثم ‹ تایصح عبسب يداولا نطب نم اهيمريف «ةبقعلا ةرمجب ءىدتبيف

 . فذخلا اصح

 ؛(هعم سانلاو ءمامإلا ضافأ :رفسأ اذإ هنأ :حيحصلاو طلع اذهو

 ."”سمشلا عولط لبق عفد مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل

 تاّيِصَح عّْبَسب يداولا نطب نم اهُيِْريف «ةبقعلا ةرْمَجب ةئدتبيف) :لاق
 مل :ىنم تأ اّمَل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛("”فذَحلا اصح لثم

 ."”يداولا نطب نم ٍةبقعلا ةرمج ئمر ئتح ءيش ئلع رعي
 مكضعب يذؤي ال ءفّذَحلا اصحب مكيلع» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

E 

 نم رابكلاب يمري ال هنأ ريغ «يمرلا لوصحل ؛زاج :هنم ربكأب ئمر ولو

 .هريغ هب ىَذأتَي ال يك ؛ راجحألا

 .6//1717 ةيانبلا .يرودقلا مالك لصأ نم اذه سيلو ءْخاّمْشلا نم يأ (۱)

 .(۱۲۱۸) ملسم حيحص )۱٥۹۹(« يراخبلا حيحص (۲)

 .عباصألا سوؤرب ئمرُت ةريغص يأ (۳)

 عومجم نم ٌدافتسم وه امنإو ءاحيرص هرأ مل :14/7 ةياردلا يف لاق (5)
 ٠۹۰/۲. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «ثيداحألا

 رابخإلاو فيرعتلا ء(۳۸۷۲) نابح نبا حيحص )١1477(« دواد يبأ ننس (4)

 ۲٤/۲. ةياردلا ۲



 [تارمجلا يمرو ىن ىلإ ةضافإلا] ۳۹٦

 2 ب ت ا
 .ٍةاصح لّوأ عم ةيبلتلا عطقيو ءاهّدنع فقي الو ٍقاَصَح لك عم ٌربكيو

 كسلا ر عضوم ايار اك دل ا :ةبقعلا قوف نم اهامر ولو

 يور امل ل ؛يداولا نطب نم َنوكي نأ لضفألاو

 يضر رمع نباو دوعسم نبا ئور اذك «(ٍاَصَح لك عم ٌربكيو) :لاق

 ('ههنع هللا

 .يمرلا بادآ نم وهو «ركذلا لوصحل ؛هأزجأ :ريبكتلا َناكم حبس ولو

 .""اهدنع فقي مل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛(اهدنع فقي الو)

 يضر دوعسم نبا نع انيور اّمِل ؛(ةاصح لّوأ عم ةيبلتلا عطقيو) :لاق

 ا

 ةيبلتلا عطف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر باج ئورو

 ."ةبقعلا ةرمج اهب ئمر ةاصح لوأ دنع

 «ئنمُيلا هماهبإ رهظ ىلع ةاصحلا مضي نأ يلا کا

 .ةحبسملاب
a 

 ةسمخ : طوقسلا عضوم نيبو يمارلا نيب نوكي نأ : :يمرلا ٌرادقمو

 )١( يراخبلا حيحص )١7757 1770((« ملسم حيحص )1714 ١1195(.

 ) )۲.ةقباسلا ةيشاحلا يف نيحيحصلا يف مدقت

 .(17595) ملسم حيحص (۳)

 )٤( ملسم حيحص )۱۲۱۸(.

 .حتفلاب .ةسمخ :خسُت يفو (0)



 ۳۷ [تارمجلا يمرو «ىنِم ىلإ ةضافإلا]

 ٠ ه6 ه6. و. هاه هو GOONS ها وأو ها واو اه هه واه هوو واو و اه هوه و و اه 4 هوو 4 ®

 ام نأل ؟هللا همحر ةفينح يبأ نع نسحلا ئور اذك أ عا نال

 .ًاحرط نوكي : كلذ نود

 ءم نال هيمان ميلر ر دارج اطا ولو

 ےک ا

 .يمرب سيل هنأل ؛هزجي مل : ًاعضَو اهَعضو ولو

 ال امم َردقلا اذه نأل ؟هيفكي :ةرمجلا نم ًابيرق تعقوق ءاهامر ولو

 .هنع زارتحالا نكمي

 ناكم يف الإ ةبرق فرعي مل هنأل ؛هئزجُي ال :اهنم ًاديعب تعقو ولو

 هيلع صوصنملا نأل ؛ةدحاو هذهف :ةلمُج ٍتایصح عبسب ٰیمر ولو

 .لاعفألا قّرفت

 كلذ نإف :ةرمجلا دنع نِم الإ ءءاش عضوم ىلإ قم محلا داو

 .هب مءاشتيف « '”رثألا يف ءاج اذكه «ٌدودرم ئصحلا نم اهدنع ام نأل ؛هركي

 .يمرلا لعف دوجول ؛هأزجأ :لعف ول اذه عمو
 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط ىف تبثم :ادعاصف :ظفل )١(

 «عقُر :هنم لّبقُت ام» :سابع نبا نع ًافوقوم )١198703( ةبيش يبأ نب فنصم (۲)
 اعوفرم دروو «عوفرملا مكح يف وهو «قرط ثالث نم هدروأ :«كرث :هنم لّبقتي مل امو
 .۱۹۳/۲ رابخإلاو فيرعتلا 2760/7 ةياردلا رظني ءاضيأ



 [تارمجلا يمرو ىن ىلإ ةضافإلا] ۳۹۸

 .رصقي وأ «قلحي مث ءبحا نإ ُحِبْذَي مث

 .اندنع "”رصضرألا ءازجأ نم ناك ام لكب يمرلا زوجيو

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 لصحي امك «نيطلاب لصحي كلذو «يمرلا لعف دوصقملا "”نأل

 .رجحلاب

 .اهرال ءًاراثن ئمسي هنأل فلا يأ بهكلا مر اذإ ام قالب

 لوسر نع يور امِل ؛(رصقي وأ «قلحي مث بح نإ حبذُي مث) :لاق

 نأ :اذه “انموي يف انِكْسُس لوأ نإ» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا

 .لّثحتلا بابسأ نم قلحلا نألو

 .امهيلع يمرلا ٌمدَقُيف هرصحملا هب َلّلحتَي ئتح «حبذلا اذكو

 .حبذلا هيلع ْمدقيف «مارحإلا تاروظحم نم قلحلا مث

 بشخلا فالخب «خينرزلاو ةرُْتلاو ةرْغملاو بارتلا ةضبقو نيطلاو ردملاك )١(
 .175/ 60 ةيانبلا .ضرألا ءازجأ نم تسيل اهنإف «ةضفلاو بهذلاو ؤلؤللاو بنعلاو

 ١19/5. ريبكلا يواحلا .رجحلاب الإ هدنع زوجي الف (۲)

 .ةيفنحلا لوقل ليلغت اذه (۳)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :انموي يف :هلوق ()

 ٌدوجوم هانعمو «هرن مل :نوجرخملا لاق : 144/7 رابخإلاو فيرعتلا يف لاق (5)

 .(۱۲۱۸) ملسم دنع رباج ثيدح يف



 .ءاسنلا الإ «ءىش لك هل لح دقو «لضفأ ّقلحلاو

 ءٌعوطت درفملا هب يتأي يذلا مدلا نأل ؛ةبحملاب حبذلا قلع امنإو
 .درفملا يف مالكلاو

 هللا َمِحَر» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(لضفأ قلحلاو) :لاق

 .مهيلع مّحرتلاب "”رَهاظ «ثيدحلا .ًاثالث هلاق «"”«نيقّلحملا

 .ةوصقملا وهو ثقا ءاضق يف "”لمكأ قلحلا نألو

 .ءوضولا عم لاستغالا هبشأف «ريصقتلا ضعب :ريصقتلا يفو

 .حسملاب ًارابتعا ؛سأرلا عّبرب :قّلحلا يف ئفتكيو

 .ءالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرب ءادتقا ؛ئلوأ :لكلا َقْلَحو

 هليل راد هرعش سوؤر نم ذخأي نأ :ريصقتلاو

 .(ًءاسنلا الإ «ءيش لک هل لح دقو) :لاق
 .عامجلا يعاود نم هنأل ؛ًاضيأ بْيَطلا الإ : هللا همحر كلام لاقو

 )١( يراخبلا حيحص IVA)» ملسم حيحص )۱۳۰۲(.

 دعب ةرم هلاقو «نيقلحملا ىلع مُحرتلاب ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا َرَهاظ يأ )١(
 .كلذ يف حاّرششلا نع ًاليصفت ينيعلا لقنو ٠١١/١ ةيانبلا .ئرخأ

 .لضفأ :خسُت يفو (۳)

 )11١5(. ملسم حيحص IVA) يراخبلا جيحص )©

 ٍ .تاغل عست اهيف :ةلمنألا : ظفل (0)

 .بيطلا هل هركي :اولاق نكلو ٠٥/۲ ريغصلا حرشلا «55ص نيقلتلا ()



 [تارمجلا يمرو ؛ىنِم ئلإ ةضافإلا] ۳۷۰

GG GS GO ®هاه هاه هاه هاه  GAGS SGC٠ وه واو و و و و اهو واه هاه هاه هله هلو هاو  

 “اسلا الإ ؛ءيش لك هل لح :هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 .سايقلا ىلع ملقم وهو

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ ءاندنع جرفلا نو اهي معلا ا

 .لالحإلا مامت ئلإ ريف «ءاسنلاب ة ةوهشلا ءاضق "”هنأل

 . )ان دنع لّثحتلا بابسأ نم سيل يمرلا مث

 «قلحلاك ءرحنلا مويب تقوتي هنإ : لوفي وف هللا همحر ' ””يعفاشلل ًافالخ

 .لذحتلا يف هيلزنمب ُنوكيف
 .قلحلاك «هناَوأ ريغ يف ةيانج نوكي :ًالّذحم نوكي ام نأ :انلو

 .هناآوأ ريغ يف ةيانجب سيل :يمرلاو

 “رب ال «قباسلا قلحلاب :َلّدحتلا نأل ؛فاوطلا فالخب

 دمحأ دنسم يفو «فيعض تدع اذه :لاقو «(۱۹۷۸) دواد يبأ ننس )١(

 رظني «تاقث هدانسإ لاجرو «بيرق ظفلب امهريغو )١949(« دواد يبأو «.(©2507)

 ۲٠/۲. ةياردلا «195/57 رابخإلاو فيرعتلا

 امك «هميرحت ةيعفاشلا دنع حصألا نكلو 2174/0 ةيانبلا .هيلوق دحأ يف (۲)

 .١71ص يوونلا كسانم يف ءاج

 .ةيفنحلا لوقل ليلعت اذهو «جرفلا نود اميف عامجلا يأ (۳)

 .قلحلا لبق (5)

 ."09ص يوونلا كسانم «ءاسنلا الإ ءيش لك هل لحيو «يمرلا دعب للحتي هدنعف (0)

 .فاوطلاب ال يأ (0



 ۳۷۱ [ةمركملا ةكم ىلإ ةضافإلا]

 فوطيف ءِدَعلا دعب نم وأ «ِدَعلا نم وأ «كلذ هموي نم ةكم يتأي مث
 . طاوشأ ةعبس «ةرايزلا فاوط تيبلاب

 - 5 و س

 .رحنلا موي نم رجفلا عولط دعب : هتقو لوأو ءرحنلا مايأ : هتقوو
 ور و

 .اهلوأ مايألا هذه لضفأو

 [ةمركملا ةكم ىلإ ةضافإلا]

 ءِدلَغلا دعب نم وأ ءِدَعلا نم وأ «كلذ هموي نم ةكم يتأي مث) :لاق

 .(طاوشأ ةعبس «ةرايزلا فاوط تيبلاب فوطيف

 ءةكم ىلإ ضافأ :َقَلَح امل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يوُر اَمِل

 .""ىنمب رهظلا ئلصو «ىنم ىلإ داع مث «تيبلاب فاطف
 بلا ىلع فاوطلا َفَّطَع ئلاعت هللا نأل ؛(رحنلا ُمايأ :هُيقوو) :لاق

 تيا أووطسِنَو» :لاق مث ء۲۸/ححلا .( اّ اوك :ئلاعت هللا لاق
 .ًادحاو امهّتقو ناكف «۲۹/جحلا .4 يملا

 نم هّلبق ام نأل ؛(رحنلا موي نم رجفلا عولط دعب :هتقو لوأو) :لاق

 .هيلع بكرم فاوطلاو «ةفرعب يفوقولا تقو :ليللا

 .ةيحضتلا يف امك «(اهّوأ مايألا هذه لضفأو)
i 

 .”«اهلوأ :اهلضفأ» :ثيدحلا ىفو

 )٠١4"1(. ملسم حيحص )غ١(

 .هدجأ مل :۲۷/۲ ةياردلا يف لاق (۲)



VY[ةمركملا ةكم ىلإ ةضافإلا]  

 يف لمْرَي مل : مودقلا ففاوط َبيِقَع ةورملاو افصلا نيب ئعس ناك نإف
 اذه يف لَّمَر : يعسلا مقي مل ناك نإو «هيلع يعس الو ءيفاوطلا اذه

 اًنيب ام ىلع ءهّدعب ىعسو ءيفاوطلا

 . ءاسنلا هل لح دقو «يفاوطلا اذه دعب نيتعكر ىلصيو

 . جحلا يف ضورفملا وه : فاوطلا اذهو

 مل :مودقلا فاوط بيِقع ةوورملاو افصلا نيب یعس ناک نإف) :لاق

 يف لمر :يعسلا دقي مل ناك نإو «هيلع يعس الو ءيفاوطلا اذه يف لمر

 .(اًنيب ام ىلع «هدعب ىعسو «يفاوطلا اذه

 يف ةرم الإ عرش ام لّمَرلاو ءةدحاو ةرم الإ رشي مل يعسلا نأل
 .ىعس هدعب بفاوط

 فاوط لك َّمْنَخ َّنأل ؛(يفاوطلا اذه دعب نيتعكر يلصيو) :لاق
 .هاّنيب امل ؛الفن وأ فاوطلا ناك اضرف «نيتعكرب

 ال « للحملا وه ذإ «قباسلا قلحلاب نكلو «(ءاسنلا هل لح دقو) :لاق

 ا ي أ هنأ الإ ‹«فاوطلاب

 وه ذإ «هيف کر وهو ء(جحلا يف ضورفملا وه :فاوطلا اذهو) :لاق

 «۲۹/جحلا .* ٍقيِتَمْلا بْ ْافَوُطَيْلَو 8# :ىلاعت هلوق يف هب روف اعلا

 .رحنلا موي فاوطو ةضافألا فار :ىمسيو

 نواهتلا عقي الثل ؛مارحإلا يف نكر وه يذلا فاوطلا عقيل ؛فوطي ئتح يأ )١(

 ."901 7/1 ةيانعلا .هرمأ ىف



 VY [يمرلا مامتإو «تيبملل ىنم ىلإ دوعلا]

 . مايألا هذه نع هريخأت هركيو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع مد هَمْرَل : اهنع هرَّخأ نإو

 مايأ نم يناثلا مويلا نم سمشلا تلاز اذإف اهب ميقيف «ىنم ئلإ دوعي مث

 عْبَسب اهيمريف «يفّيخلا دجسم يلت يتلاب ًادييف «ثالثلا َرامجلا مر : رحنلا

 لثم اهيلت يتلا يمري مث ءاهدنع ُفقيو ءٍواَصَح لك عم بكي «تايصَح
 25 و 2

 .اهدنع فقيو «كلذ

 .اهب تقوم "هنآ اگیب امل ؛("”هايألا هذه نع هٌريخأت هركيو) :لاق

 باب يف هتيبنسو :(هللا همحر ةفينح يبأ دنع مد هّمزَل :اهنع هرخأ نإو)

 .ارلاعت هللا ءاش نإ تايانجلا

 [يمرلا مامتإو «تيبّملل ىنم ىلإ دوَعلا]

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛( اهب ميقيف «ىنم ىلإ دوعي مث) :لاق

 .انْيَوَر امك ءاهيلإ عجر
 .ىنمب هعضومو «يمرلا هيلع يقب هنألو

 رامجلا ئمر :رحنلا مايأ نم يناثلا مويلا نم سمشلا تلاز اذإف) :لاق

 عم ريكي «تايصح عْبَسب اهيمريف وحلا دجسم يلت يتلاب ًأدبيف «ثالثلا
 .اهدنع فقيو «كلذ لثم اهيلت يتلا يمري مث ءاهدنع ْفقيو ءٍواَصَح لك

 .هريخأت يف ءيش الو «نيبحاصلا دنع تقؤم ريغو «رحئنلا مايأ يأ )١(

 .ةرايزلا فاوط يأ (؟)



 [يمرلا مامتإو «تيبملل ىنم ىلإ دوَعلا] ۳۷٤

 .اهدنع فقي الو «كلذك ةبقعلا ةرمج يمري مث

 .(اهدنع ْفقي الو «كلذك ةبقعلا ةرمج يمري مث

 هيلع هللا لوسر كنس نم ئور اميف هنع هللا يضر ٌرباج ئور اذكه

 ۰ .©"0[رّسفم مالسلاو ةالصلا

 هللا دمحيف «ٌسانلا هيف فقي يذلا ماقملا يف نْيترمجلا دنع ْفقيو

 ةالصلا هيلع يبنلا ىلع يلصيو ءٌربكيو لهو هيلع ينثيو « ىلاعت

 .هيدي عفريو «هتجاحب وعديو «مالسلاو

 ‹"«نطاوم ةعبس يف الإ يديألا عقر ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .ءاعدلاب يديألا مفر :هب ُدارملاو ءنْيَترمجلا دنع :اهتلمج نم َركَذو

 .فقاوملا هذه يف هئاعد يف نينمؤملل رفغتسي نأ يغبنيو

 نملو «جاحلل ْرِفغا مهللا» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل

 ."(جاحلا هل َرَفغتسا

 «ةدابعلا طسو يف هنأل ؛هدعب فقي :يمر هدعب يمر لک نأ :لصألا مث

 .هيف ءاعدلاب يتأيف

 )١( ةياردلا «(2854) نابح نبا حيحص «(۱۹۷۳) دواد ىبأ ننس ۲۷/۲.

 .ةالصلا ةفص يف مدقت (۲)

 نبا هححصو )۹۷۲١(« رازبلا دنسم )/١77601(« ةبيش يبأ نبال فنصملا (۳)

 .۲۸/۲ ةياردلا el )5١51١ یف مكاحلاو 1015(2) ةميزخ



 ۳۷٥ [يمرلا مامتإو «تيبملل ىنم لإ دْوَعلا]

 «كلذك سمشلا لاوز دعب ثالثلا َرامجلا ئمر : ِدَعلا نم ناك اذإو

 .ةكم ىلإ َرْفَت : رْفَلا لحعتي نأ دارأ نإو

 لاوز دعب عبارلا مويلا يف ثالثلا ًرامجلا ئمر : َميِقُي نأ دارأ نإو

 . ميقُي نأ لضفألاو «سمشلا

 ال اذهلو «تهتنا دق ةدابعلا نأل ؛ُفقي ال :يمر هدعب سيل يمر لكو

 .ًاضيأ رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمج دعب فقي

 سمشلا لاوز دعب ثالثلا رامجلا ئمر :ِدَّغلا نِم ناك اذإو) :لاق

 00 اا كم ا لا لوحتي نأ دازآ ةو ل

 لاوز دعب عبارلا مويلا يف ثالثلا رامجلا ئمر :ميقُي نأ دارأ نإو

 َمْنِإ آليات سَو وع مقلق نمو ف لَم نهال :ئلاعت هلوقل ؛(سمشلا
 .۳٠۲/ةرقبلا .€ نان هع

 َرْبص مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يوُر اّمِل ؛(ميِقُي نأ لضفألاو)
 ."'عبارلا مويلا يف ثالثلا رامجلا ئمر تح

 نم ٌرجفلا ّمّلَط اذإف «عبارلا مويلا نم ٌرجفلا لطَي مل ام َرِقْثَي نأ هلو
 .يمرلا تقو لوخدل ؛َرِفنَي نأ هل نكي مل :عبارلا مويلا

 .هللا همحر "'يعفاشلا فالخ هيفو

 ثيدح 4١5/7: نئسلا رصتخم يف يرذنملا لاق )١9517(« دواد يبأ ننس )١(
 ۰ RE هع نادك دج

 ئتح رشع يناثلا مويلا نم سمشلا تبرغ اذإ رفنلا هل زوجي ال :هدنع نإف (۲)

 ٠٠٦/١. جاتحملا ينغم .عبارلا مويلا يف ثالثلا رامجلا يمري



 [يمرلا مامتإو «تيبملل ىنم ىلإ دوعلا] ۳۷٦
 ی ص ص ص

 دنع زاج : رجفلا عولط دعب لاوزلا لبق مويلا اذه يف يمرلا مّدق نإو

 . هللا همحر ةفينح ىبأ

 .زوجي ال : الاقو

 لاوزلا لبق) «عبارلا مويلا ينعي «(مويلا اذه يف يمرلا مّدق نإو) :لاق

 .ناسحتسا اذهو «(هللا همحر ةفينح يبأ دنع زاج :رجفلا عولط دعب

 ةصخّر يف توافتلا امنإو «مايألا رئاسب ًارابتعا ؛(زوجي ال :الاقو)

 اک نارا
 ."امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورم  هبهذمو

 َرهظَي نألف :كرَتلا ىح يف مويلا اذه يف فيفختلا ٌرئأ َرَهَظ اّمَل هنألو

 .ئلوأ اهلك تاقوألا يف هزاوج يف

 دعب الإ امهيف يمرلا وجي ال ثيح «يناثلاو لوألا مويلا فالخب
 ىلع يقبف ءامهيف هكرت زوجي ال هنأل «ةياورلا نم روهشملا يف «لاوزلا
 .يورملا لصألا

 .يناثلا رجفلا عولط تقو نم :هيف يمرلا تقو لوأف :ِرْحّنلا موي امأف

 .ليللا بفصن دعب :هّلوأ : هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .هللا همحر ةفينح يبأ بهذم يأ )١(

 .۲۸/۲ ةياردلا «فيعض هدانسإو «(4741/) ىقهيبلا ننس (۲)

 601/١. جاتحملا ينغم (۳)



 r [يمرلا مامتإو «تيبّملل ىنم ئلإ دوعا

 ٠ و و و و و و وو هو ا . هو وو وو و وه ولو هه وو هو ولو و وأو هه ىو هه وو ىو اه هه هه

 اومري نأ "'ءاعّرلل صخر مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور اَمِل
 . "لیل

 ."«نيحبصم الإ ةبقعلا ةرمج اومرت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 .«سمشلا علطت ئتح» :ئوريو
 و ِء ِِع و

 .يناثلاب ةيلضفألاو «لوألاب تقولا لصأ تبثيف

 7 حاملا ىإ م1( ,( 60د 1
 .ةثلاثلاو « ةيناثلا ةليللا : فور ام ليوأتو

 قو نوكيف «هيلع ُبترتي يمرلاو «فوقولا قو :رحنلا ةليل نألو و ب ع
 .ةرورض هدعب

 ؛سمشلا بورغ ىلإ تقولا اذه تمي :هللا همحر ةفينح يبأ دنع مث

 ."”(يمرلا :مويلا اذه يف انكَسُت لّوأ نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .عار :عمج «ةاعرلل يأ )١(

 ننس «هيف فلم :يجنزلا دلاخ نب ملسم :هيفو )٥۷٤۸(« رازبلا دنسم (1)
 .(۲۸) ةياردلا «148/7 رابخإلاو فيرعتلا رظني «فعض هيفو )۲۹۸٥(« ينطقرادلا

 .۲۹/۲ ةياردلا «(40571) يقهيبلا ننس ۲۱۷/۲ راثآلا يناعم حرش (۳)

 نابح نبا هححصو «(48917) يذمرتلا ننس )١45٠(« دواد يبأ ننس )٤(

 .۲۹/۲ ةياردلا .("859)

 .هللا همحر يعفاشلا مامإلا يأ )١(

 .ًابيرق مدقت ()



 ا
 .هأزجأ : ًابكار اهامر نإف

 .ًابكار هْيمريف : الإو .ًايشام هّيمري نأ لضفألاف : مر هدعب ىمر لکو

 .سمشلا بورغب هّباهذو «هل ًاتقو مويلا لَعَج

 .لاوزلا تقو ىلإ تمي هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .انيور ام هيلع ةجحلاو
 .ءاعّرلا ثيدحل ؛هيلع ءيش الو «هامر :ليللا ىلإ رخأ نإو

 يبأ دنع مد هيلعو «يمرلا سنج تقو هنأل ؛هامر :ٍدَعلا ىلإ رخأ نإو

 .هبهذم وه امك «هتقو نع هريخأتل ؛ هللا همحر ةفينح

 .يمرلا لعف لوصحل ؛(هآزجأ : بكار اهامر نإف) :لاق

 هول :الإو ءايشام هّيمري نأ لضفألاف : :يمر هدعب يمر لکو) : لاق
 ؛ ًايشام هيمريف ءانركذ ام ىلع اه فوقو هّدعب :لوألا نأل ؛ (ًابكار

 .عرضتلا ىلإ برقأ نوكيل

 .هللا همحر فسوي يبأ نع يورم لضفألا نايبو

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛"'"يمرلا يلايل ىنوب َتْيِبَي ال نأ هركيو
 ا

 )١( ماكحألا رّرغ حرش ماكحلا ررذ ىلع هتيشاح يف يلالبنرشلا لقن ١/571
 ريدقلا حتف يف  مامهلا نبا نع ۲/ - ۳۹١لقن مث ءةّنسلا هكرتل ؛ًائيسم نوكيو :لاق

 مامإلا كسانم يفو «ها .ضراعتلا عفدُيل قيفوتلا رظنيلف :لاق مث «هركي هنأ يفاكلا نع

 ها .ًاهيزنت يأ «هرک :ىنم ريغ يف اهليل َرثكأ تاب ولو :۳۳۲ص يراقلا يلع

 .ًابيرق مدقت (۲)



 ۳۷۹ [ةمركملا ةكم ىلإ ُرْفَنلا]

 ےس آ

 .يمري ئتح ميقيو .ةكم ىلإ هلق لجّرلا مّدقُي نأ هركيو
 . بّصحملاب لرد : ةكم لإ رت اذإف

 . "اهب ماقملا كرت ىلع بدوي ناك هنع هللا يضر ٌرمعو

 .اندنع ءيش همزلي ال :ًادّمعتم اهريغ يف تاب ولو

 .هللا همحر "”يعفاشلل ًافالخ

 لاعفأ نم نكي ملف «هيايأ يف يمرلا هيلع لهسيل : “بجو "”هنأل
 .رباجلا بجو ال هكرتف «جحلا

 مِل ؛(يمري ئتح ؟*”هيقيو ءةكم ىلإ هلق لُجَرلا مدي نأ هركيو) :لاق
 N EET «هنم عنمي ناک هنع هللا يضر رمع نأ يور

 .هبلق لش بجوي هنألو

 [ةمركملا ةكم ىلإ ُرَْتلا]
 مسا وهو «حطبألا وهو «(بّصَحملاب لرب :ةكم ىلإ رَ اذإف) :لاق

 . لسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر هب ل دق عضوم

 .بيرغ : ٠٠٤/١ ةيانبلا يف لاقو ءهدجأ مل :19/؟ ةياردلا يف لاق )١(

 ١78/5. ريبكلا يواحلا (۲)

 .10 4/4 ةيانبلا .ةيفنحلا لوقل ٌليلعت اذهو «تيبملا يأ (۳)

 ."940/1 مامهلا نبال ريدقلا حتف .اندنع ةس وه ذإ «تبث يأ (5)

 .ىنمب هسفن وه ميقيو ةكم لإ هّلَقَت مدقي نأ هركي يأ (0)

 .هدجأ مل :۲۹/۲ ةياردلا يف لاق (5)

 )۱۳١۹(. ملسم حيحص « (17175) يراخبلا حيحص (۷)



 [ةمركملا ةكم ىلإ ُرْفّنلا] ۳۸۰

 وع - ر 4

 فاوط اذهو ء.اهيف لمري ال .طاوشأ ةعبس تيبلاب فاطو «ةكم لخد مث

00 
 .بجاو وهو ءرّدّصلا

 ام ئلع لس هب لوزنلا نوكي تح ءحصألا وه ؛"”(دصق هّلوزن ناكو
 ينب وفّيَخب ًادغ نولزان انإ» :هباحصأل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يوُر
 0 لع هيف نوكرشملا مساقت ثيح تنا

 ةءارإ هب لر هنأ انفرعف « مشاه ينب نارجِه ىلع مهدهع ىلإ ريشي
 .فاوطلا يف لّمّرلاك ءس راصف « "هب ئلاعت هللا نص فيطل نيكرشملل

 اذهو ءاهيف لّمري ال «طاوشأ ةعبس تيبلاب فاطو «ةكم لخد مث) :لاق

OOعيل لارا فار «عادولا فاو مو  

 ١ .هب هنع ردصيو «تيبلا عدوي هنأل

 .اندنع (بجاو وهو) :لاق

 هلوزن نإ يعفاشلا لوق نع ٌرارتحا وهو ءادصق بّصحملاب هلوزن ناك يأ )١(
 1٤٤. ٠ مقرب ةيناميلسلا ةخسن ةيشاح .ًاقافتا ناك

 كلذ يف شيرق عم اوفلاحت مهنأل :ةنانك ينب فّيَح يمسو ءبّصَحَملا وه (۲)

 .عم :ئنعمب ءانه :ئلع :ظفل ذإ «مهكريش عم يأ ()

 )٤( يراخبلا حيحص )۱٥۹۰(« ملسم حيحص )1715(.

 )٥( ةيائبلا .نينس عبس ٍداو يف مشاه ينب اوسبح مهنأ يور ام ئلإ ريشي ١65/6.

 .مهيلع هَرّصنو «ةكم هل َحَّتق ثيح (1)

 .راهع :خسُت يفو (۷)



 ۴۸۱ [ةمركملا ةكم ئلإ رْفَنلا]

 .ةكم لهأ ىلع الإ

 .هللأ همحر © عفاشلل ًافالخ

2 3 5 22 © 2 

 هدهع رخا نكيلف :تيبلا اذه جح نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ."2(فاوطلا تيبلاب

 .فاوطلا اذه كر د ضئيحلا ءاسنلل "”صخرو

 .نوعّدوُي الو ءنوردصَي ال مهنأل ؛(*”ةكم لهأ ئلع الإ) :لاق

 .ةدحاو ةرم عرش هنأ ايب اَمِل ؛هيف لمر الو

 .انمّدق امِل ؟ هدعب ٍفاوطلا ىتعكر ىلصيو

 كسانم .ةيفنحلا لوقك «بجي :يعفاشلل رخآ لوق يفو «هل لوق يف ةنم يأ )١(
 .718/5 ريبكلا يواحلا رظنيو «ذمتعملا وه يناثلاو "41ص يوونلا

 .بوجولل هيف رمألاو «(۱۳۲۷) ملسم حيحص )١1/00(« يراخبلا حيحص (۲)

 .ةيادهلا لع يدعس ةيشاح

 ةياور يف امك كلذو ٠١۷/١ ةيانبلا .ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا يأ (۳)

 :لاقو «444) يذمرتلا ةياور يفو «ضئاحلا نع فخ هنأ الإ :(13760) يراخبلا

 .ملسو هيلع هللا ئاص هللا لوسر نهل صّخرو « ضّيحلا الإ :(حيحص نسح

 ضّيحلل ةصخرلا صيصختل نكي مل الإو ؛ًاضيأ بوجولا ليلد صيخرتلا اذهو
 .۳۹۷/۲ ةيانعلا .ةدئاف

 .لوهجملل ينبملاب :صخرو :خسُت يف طبضو

 .ةكم لهأ ىلع عادولا فاوط بجي ال يأ (5)

 .ةالصلا يف مدقت امك «هركيف «ةهاركلا تاقوأ امهيلصي ال نكلو )٥(



 [ةمركملا ةكم لإ ُرْفَتلا] ۳۸۲

 و تو 5 5 0

 .اهئام نم برشيف «مزمز يتأي مث

 . ةبتعلا لبقيو «بابلا ىتأي نأ ٌبحتسُيو

 2 00000 تپ 8 2 ےہ 5
 ههجوو (هَرالَص عضيف «بابلا ىلإ رحجحلا نيب ام وهو ا يتأيو

 . هلهأ ىلإ : | دوعي مث .وعديو ءةعاس راتئسألاب ثّشتي *بشتيو «هيلع

 هيلع يبنلا نأ يور اَمِل ؛(اهئام نم برشيف «مزمز يتأي مث) :لاق
 يف ولدلا يقاب عَرْفأ مث «هنم برشف «هسفنب اولد ئقتسا مالسلاو ةالصلا

 0 عبلا

 .ةبتعلا لبقيو «بابلا يتأي نأ بحتسُيو) :لاق

 ههجوو «هرالص عضيف «بابلا ىلإ رجحلا نيب ام وهو ؛َمّرتلملا ينأيو

 .(هلهأ ئىلإ ٌدوعي مث ءوعديو «ةعاس راتسألاب ثّبشتيو «هيلع

 . "كلذ مّرتلملاب لَعف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يوُر اذكه

 لا ا خوو ارو يشمي وهو فرصني نأ يغبني : اولاق

 نايب اذهف ءدجسملا نم جرخَي ئتح «تيبلا قارِف ىلع ًارّيسحتم «ًايكابتم
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «جحلا مامت

HF FF ¢ ¢د  

 .97/ص مزمز ءام لضف رظنيو ۳٠/۲ ةياردلا ۱۸۳/۲ دعس نبا تاقبط (۱)

 )۲۹۹٣۲(. هجام نبا ننس «هنع تكسو «(۱۸۹۹) دواد ىبأ ننس (۲)

 . ٠١۹/۰٩ ةيانبلا .ةيفنحلا خياشم يأ (۳)



TAY لصف 
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 لصف

 0 2 0 ١ - 5 + 7-0 چ )+

 ام ىلع اهب ففوو «تافرع ىلإ هجوتو "كم متصلا ٍلْخدَي مل ناف

 . هكرتب هيلع ءىش الو «مودقلا فاوط هنع طقس : اني

 عولط ىلإ ءاهيوي نم سمشلا لاوز نيب ام ةفرعب فوقولا كردأ نمو

 .جحلا كردأ دقف : رحنلا موي نم رجفلا

0 « 

 لصف

 جحلا لاعفأ نم ئتش لئاسم يف
 ی ر e 2 چ و 5 7

 ءاهب فقوو ءيتافرع ىلإ ةجوتو «ةكم مرحملا لخدي مل نإف) :لاق

 .(مودقلا فاوط هنع طقس :اّيب ام ىلع

 الف «لاعفألا ٌرئاس هيلع بري هجو ىلع جحلا ءادتبا يف "عرش هنأل

 .ةئس هولا كلذ ريغ لف ناينإلا نوكي

 .رباجلا بجي ال :ةّكسلا كرتبو س هنأل ؛ (هكرتب هيلع ءىش الو)

 .(جحلا كردأ دقف :رحنلا موي نم رجفلا عولط

 ةالصلا هيلع بنا نأ يور اَمِل ؛اندنع لاوزلا دعب :فوقولا ٍتقو لّوأف

 .ةيطخلا خسُنلا يف لوهجملل ينبملاب : عرش :ظفل طبض اذكه (1)



 جحلا لاعفأ نم تش لئاسم يف ۳۸٤

 noe GSO‘ و او ولو و هو HO ولو واهو هه وأو هع اه واهو ا. اه هاه هوه د. اه ههه

 .تقولا لوأ نايب اذهو «"لاوزلا دعب فَقَو مالسلاو

 “جحلا كردأ دقف :ليلب ةفرع كردأ نما :مالسلاو ا هيلع لاقو

 .تقولا رخآ نايب اذه لا ليلب ةفرع هتاف نمو

 ."'رجفلا عولط دعب هتقو لوأ نإ: لوفي تاك نإ هللا هير كلامو

 .انيور امب هيلع جوجحم وهف :سمشلا عولط دعب
 هيلع هنأل ؛اندنع هأزجأ :هتعاس نم ضافأو «لاوزلا دعب فقو اذإ مث

 فقو نمف «ةفرع ججحلا» :لاق هنإف ءوأ :ةملكب 'هركذ مالسلاو ةالصلا

 .رييختلا ةملك يهو ,”0هجح مت دقف :راهن وأ «ليل نم ةعاس ةفرعب

 نم ءزجو «مويلا يف فقي نأ الإ هئزجي ال :هللا همحر كاع :لاقو

 .هانيور ام هيلع ةجحلا نكلو «ليللا

 )١( ملسم دنع هنع هللا يضر رباج ثيدح يف وه امك )١51/4(.

 نابح نبا حيحص )۸۸٩(« يذمرتلا ننس )۱۹٤۹(« دواد يبأ ننس (۲)

 ۱۸٠/۲. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو «(۳۹۸۲)

 يشرخلل ليلخ حرش ٥۸٠/١ باهولا دبع يضاقلل ةنوعملا .لاوزلا نم لب (۳)

1/۲ 

 رک د : خس يفو .فوقولا يأ (5)

 )٥( دواد يبأ ننس ءحيحص نسح :لاقو «(8941) يذمرتلا ننس )۱۹٤٥(«

 عومجملا يف يوونلا هححصو 5/.

 .وأ :ةملك يأ (0)

 .75/7 ريدردلل ريبكلا حرشلا (۷)



 ۴۸0 جحلا لاعفأ نم ئتش لئاسم يف

 زاج : تافرع اهنأ ملعَي ال وأ ءهيلع ىمغُم وأ ءامئان تافرعب زاتجا نمو

 .فوقولا نع

 همحر ةفينح يبأ دنع زاج : هؤاقفر هنع َلَهَأف «هيلع ّيِمغَأ نمو : لاق
 .زوجي ال : الاقو ءهللا

 اهنأ ملعَي ال وأ «هيلع ىمغُم وأ ءامئان يتافرعب زاتجا نَّمو) :لاق

 .(فوقولا نع زاج :تافرع

 ءامغإلاب كلذ عنتمي الو «فوقولا وهو «دجو دق :نكرلا وه ام نأل

 .موصلا نكرك «مونلاو

 قاتلا ركن ار تاقا عم ىقبَت ال اهنأل ؛ةالصلا فالخب

 .نكر لكل طرشب تسيل يهو

 همحر ةفينح يبأ دنع زاج :هؤاقفر هنع لّهأف «هيلع يِوغأ نّمو) :لاق

 وب الا لاول

 :هنع رومأملا مرحأف «مان وأ «هيلع يمغأ اذإ هنع مرحي نأب ًاناسنإ َرمَأ ولو

 .زاج :جحلا لاعفأب ئتأو .ظقيتسا وأ «قافأ اذإ ئتح «عامجإلاب «حص

 حّرصي مل هنأل اذهو "اهب هريغل نذأ لز نق مرحي مل هنأ :امهل

 ."”هلعلا ىلع فق ةلالدلاو «نذإلاب

 .مارحإلاب يأ )١(

 .دوقفم ملعلاو «هيلع ئمغملا نع مارحإلا زاوجب ملعلا ىلع رصتقت ةلالدلا يأ (۲)



 جحلا لاعفأ نم ئتش لئاسم يف ۸٦

 ءاهّسار فيثكت ال اهنأ َريغ ءلُجَّرلاك : كلذ عيمج يف ةأرملاو

 .اههجو فيثكتو

 !؟"”ةاوعلا هفرعي فيكف ءءاهقفلا نم ٌريثك هفرعي ال "هب نذإلا ٌراوجو

 .احيرص كلذب هريغ َرَمَأ اذإ ام فالخب
 اميف مهنم دحاو لكب ناعتسا دقف «ةقفرلا َدَْقَع مُهَدَقاع اّمَل هنأ :هلو

 نذإلا ناكف ءرفسلا اذهب ٌدةوصقملا وه ٌمارحإلاو «هسفنب هترشابم نع رجعي
 .هيلع ادي مكحلاو «ليلدلا ىلإ ًارظن ؛تباث ملعلاو «ةلالد ًاتباث هب

 .لجرلاك ةبطاخم اهنأل ؛(لُجرلاك :كلذ عيمج يف ةأرملاو) :لاق

 .ةروغهنأل هار فك ل اهنا رْيَع)

 يف ةأرملا ٌمارحإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛("اههجو فشكتو)
 .“«اهھجو

 نع يور اذكه «زاج :هنع هنفاجو ءاههجو ئلع ًائيش ””تّلَدَس ولو
 .لوخملاب لالظتسالا ةلزنمب هنألو ءاهنع هللا يضر ةشئاع

 .هنع مارحإلاب نذإلا زاوج يأ )١(

 ؟نآلا اًّلاح امف «سداسلا نرقلا يف هنامز يف هلوقي اذه :تلق (۲)

 .لاجرلا ةرضحب نكت مل نإ (۴)

 .ابيرق ثيدحلا اذه جيرخت مدقت (5)

 :تلدسأ :لاقي الو :اولاق :رينملا حابصملا يف لاق :تلق .تّلدسأ :خسُت يفو (5)

 .فلألاب



 ۷ جحلا لاعفأ نم ئتش لئاسم يف

 . ةيبلتلاب اهتوص عفرت الو

 . نيليملا نيب د ٰیعست الو «لهرت الو

 . اهل ادب ام طّيخمل | نم سبلتو لصق ةن نكلو ءاهسأر رعش قلحت د الو

 .ةنتفلا نم هيف اّمِل ؛(ةيبلتلاب اهتوص عفرت الو) :لاق

 .ةروعلا رسب ليم هنأل ؟ (ةيليملا ني نست الو او

 .(رصقت نكلو ءاهيمأر رعش َقِلَحَت الو)

 «قلحلا نع ءاسنلا ئهن مالسلاو ةالصلا هيلع يلا نأ يوُر امل

 ."”ريصقتلاب نهرمأو

 .لجرلا قَح يف ةيحللا ٍقْلَحك ,©"ةّلْثم اهقح يف رعشلا َقْلَح نألو
 فشك :طْيِخَملا ريغ سبل يف نأل ؛(اهل ادب ام طْيِخَملا نم ُسَبلَتو) :لاق

 00 .ةروعلا

 ةماّمم رع ةغونمم اهنأل ؛عمج كانه ناك اذإ ٌرجححلا ملتس الو : اولاق

 الاغ عضوملا دجت نأ الإ «لاجرلا

 يذمرتلا هجرخأف :قلحلا نع يهنلا امأ «ٌبٌكرم هنأك :۳۲/۲ ةياردلا يف لاق )١(
 .ئرخأ قرط هلو «هلاسرإو هلصو ىف فلّتخا هنأ الإ .نوقوثوم هتاورو «(415)

 .777/57 ةياردلا رظني «هريغو )١945(« دواد وبأ هجرخأف :ريصقتلاب رمألا امأو

 .ةئيهلا رييغتو ءهجولا ديوستو ءءاضعألا ضعب عطق : : يهو مارح : :ةلثملاو (۲)

 /١5/827. 60 ةيانبلا



۳A۸جحلا لاعفأ نم ئتش لئاسم يف  

 ءءايشألا نم ائيش وأ ءٍديص ءازج وأ ءارذت وأ ءاعوطت ةّئدب دلق نمو

 ند ا 00
 .مرحأ دقف : جحلا ديري اهعم هجوتو

 .ًامرحُم رص مل : اهقسُي ملو ءاهب ثَعَبو ءاهدّلق نإف

 نم ايف وأ تمض ءاز وأ اردت وأ ءاعرظ هدب نلف مو) لاف

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛(مرحأ دقف :جحلا ديري اهعم هجوتو «ءايشألا

 ."”«مرحأ دقف :ةندب دق نما

 هلعفي ال هنأل ؛ةباجإلا راهظإ يف «ةيبلتلا ئنعم يف :يذهلا قوس نألو
 نوكي امك «لعفلاب نوكي دق ٍةباجإلا ٌراهظإو «ةرمعلا وأ جحلا ديري نم الإ
 .مارحإلا صئاصخ نم وه لعفب ةينلا لاصتال ؛ًامرحُم هب ٌريصيف «لوقلاب

 ودام ةورع وأ ءِلْعَن ةعطق هتندب قع ىلع طبري نأ :ديلقتلا ةفصو
 ١ ْ .رجش ءاَحِل وأ

 يوُر اَمِل ؛(ًامرحُم رص مل :اهقسي ملو ءاهب ثَعَبو ءاهدّلق نإف) :لاق

 هيلع هللا لوسر يده دئالق ليف تنك :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 .ةلالح هلهأ يف ماقأو ءاهب ْثَعَبَف «مالسلاو ةالصلا

 سابع نباو رمع نبا لوق نم وه امنإو «ًاعوفرم هدجأ مل :۳۲/۲ ةياردلا يف )١(
 .۳۲/۲ ةياردلا «حيحص دانسإب )۱۲۷١١(« ةبيش يبأ نبا فنصم «مهنع هللا يضر

 الا اهب غ ةريخض ةف و ةيزآرلا نهي دالا (9)

 .(۱۳۲۱) ملسم حيحص »)0077 >°( يراخبلا حيحص (۴)



 ۳۸۹ جحلا لاعفأ نم تش لئاسم يف

 م و 3 - 5 3 «
 . اهقَحلَي ئتح امرحم ْرِصَي مل كلذ دعب هجوت نإف

RL 5 10 يف هاو  

 7 2 رک ر ےس رک
 .امرحم نكي مل :ةاش َدلق وأ ءامّرعشأ وأ ةّنَدِب للج نإف

 دنع هنأل ؛(اهقحلي تح ًامرحُم ْرِصَي مل كلذ دعب هجوت نإف) :لاق
 هَ ا و 8

 «ةينلا درجم الإ هنم دجوي مل :هقوسي يده هيدي نيب نكي مل اذإ هجوتلا

 .ًامرحم ريصي ال : :ةينلا درجمبو

 نم وه لمعب هتين ْتَنرَتقا دقف :اهكرذأ وأ ءاهقاسو ءاهكردأ اذإف
 ١ .ءادتبالا يف اهقاس ول امك ؛ًامرحُم ٌريصيف «مارحإلا صئاصخ

 .(هّجوت نيح نم ٌمِرْحُم هنإف :ةعتملا ةندب يف الإ) :لاق

 .ناسحتسا اذهو «ٌمارحإلا ئون اذإ :هانعم

 .انركذ ام :هيف سايقلا هجو

 نم اكس ءادتبالا ىلع ٌعورشم را اذه نأ نايا جوو

 ءادأ نيب عّمجلل ؛اركش ُبجيو «ةكمب صتخي هنأل ؛ "عضو حلا كسانم

 هيف يقتكا اذهلف «ةكم لإ ليصي مل نإو ةيانجلاب بجي دق هريغو « نّيكسُنلا

 .لعفلا ةقيقح ىلع فقوت :هريغ يفو «هجوتلاب

 نأل ؛(ًامرحُم نكي مل : قاش دل وأ ءاّهرعشأ وأ ةد لاج نإف) :لاق

 .جحلا صئاصخ نم نكي ملف < ل تاشلار فرلاو حلا عفدل ليلجتلا

 .يعرشلا عضولا ثيح نم يأ (۱)

 .ةبابذ :عمج وه :تلق .نايذلا : خس يفو قفز



 جحلا لاعفأ نم ئتش لئاسم يف 4۰

 2ه

 .رقبلاو ء لبإلا نم : نلبلاو

 0 و 75
 يف كّسْنلا نم نوكي الف هللا همحر ةفينح يبأ دنع هوركم ٌراعشإلاو

2 

 .ةجلاعملل لقي دقف "انسح ناك نإ :امهدنعو «ءىش
 وو 2 4

 سيلو ءداتعم ريغ ٍةاشلا ديلقتو «يدهلاب صتخي هنأل ؛ديلقتلا فالخب
 ہک 7

 .اضيأ ةّنسب ٠

 .(رقبلاو ءلبإلا نم : نيا وز لاق

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛ةصاخ لبإلا نم :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 :هيلي يذلاو لد يردهملاك :مهنم لجعتملاف» :ةعمجلا ثيدح يف مالسلاو
 امي لصف E يدهملاك

 اذه يف اكرتشا دقو «ةماخضلا يهو «ةنادبلا نع هى ةئدبلا نأ :انلو

 .ةعبس نع امهنم راحاو لك ٌةىزجُي اذهلو «ئنعملا

 هللاو . روج يدهملاک» :ثيدحلا .يف “ةياورلا نم حيحصلاو

 .باوصلاب ملعأ ئلاعت

f f FFد6  

 .ًانسح ناک نإو :خسُت يفو .هب سأب الف :هكرت نإو «ٌنسح راعشإلا َلْعِف يأ (۱)

 671١/1١. بلاطملا ئنسأ (۲)

 .(800) ملسم حيحص «(۸۸۱) يراخبلا حيحص (۳)

 سيل ةندبلا ةياور نأ اذه مهوي :حيحصلاو :هلوق :۳۳/۲ ةياردلا يف لاق (5)

 .ًاقرط رثكأو ءًادانسإ حصأ ةندبلا ةياور لب «لاق امك سيلو «حيحصب

 )15/86٠0(. ملسم حيحص (5)



 ۳۹۱ ناآرِقلا باب

 نارقلا باب
 .دارفإلاو عت لا نم لضفأ : َناَرِقلا

 نآرقلا باب
 .(دارفإلاو عتمتلا نم لضفأ :نارقلا) :لاق

 ."نارقلا نم لضفأ دارفإلا :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 يف ًاركذ هل نأل ؛نارقلا نم لضفأ متمتلا :هللا همحر "كلام لاقو
 .ةيآلا .«ةرمعلاب عمت نمف مشيا اذإف# :ئلاعت هّلوق وهو «نآرقلا
 .هيف نآرقلل َركِذ الو «ةرقبلا/ 7

 .ةصخو نارقلاد :مالسلاو ةالصلا هيلع لوق :هللا همحر يعفاشللو

 .اىلوأ ناكف «قلحلاو ءرفسلاو «ةيبلتلا ةدايز دارفإلا يف نألو

 عو ارا !ٍدمحم لآ اي :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 ةسارحلاو «فاكتعالا عم موصلا هبشأف ءنْيَتدابعلا نيب ًاعمج هيف نالو

 :ليللا الص ميرا لد يف
 )١( رايخألا ةيافك .هنتس نم رمتعا اذإ 57١/١.

 ."4 ص نيقلتلا (۲)

 .۳۳/۲ ةياردلا «نوجرخملا هدجي مل :170/7 رابخإلاو فيرعتلا يف لاق (۳)

 )١579404(« ةبيش يبأ نبا فنصم 2154/7 (۳۷۲۳) راثآلا يناعم حرش (4)

 .77 5/١7 رابخإلاو فیرعتلا ۳۳/۲ ةياردلا



 نآرقلا باب 4۲

 بيقَع لوقيو «تاقيملا نم أعم جحلاو ةرمعلاب لهي نأ : نآرقلا ةفصو

 . ينم امهُلّبقتو «يل امهرسيف ‹ةرمعلاو جحلا ٌديرأ ينإ مهللا : ةالصلا

 ءةدابعلا نع جورخ قلحلاو «ذوصقم ريغ رفسلاو «ةروصحم ريغ ةيبلتلاو
 5 ذ امب ""حيج رت الف

 رهشأ يف ةرمعلا نإ :ةيلهاجلا لهأ لوق يفن : "ئور امب دوصقملاو
 ."روجفلا رجفأ نم جحلا

 ملأ ج اي ل :ئلاعت هلوق نم دارملا نأل ؛نآرقلا يف ٌرْكِذ نارقللو
 ل ا .4 هَل

 عرقي نأ ىلإ تاقيملا نم امهيارحإ ةمادتساو ا ليجعت هيف مل
 .هنم ئلوأ نآرقلا ناكف « د دنع ار د

 اندنع َنراقلا نأ ىلع ءانب هللا همحر يعفاشلا نيبو اننيب فالتخالا :ليقو

 ادخاو اسو « ادحاو اقاوط:»هلتعو + نعش مو فار قوطي

 لوقيو INE :نآرقلا ةفصو) :لاق

 امهلّبقتو «يل امهرسيف «جحلاو ةرمعلا ٌديرأ ينإ مهللا : ةالصلا بيقَع

 ءوشلا ترق :كلوق نم < «جحلاو ةرمعلا نيب عمجلا وه نآرقلا نأل ؛(ينم

 .امهنيب تعمج اذإ :ءيشلاب

 .حجرتي الف :خسُن يفو )١(

 .«ةصخر نارقلا» :ثيدح نم هللا همحر ىعفاشلا يأ (۲)

 نوري اوناك» )۱۲٤١(: ملسمو )١575(« يراخبلا هجرخأ ام لإ ريشي هنأك (۳)

 .«روجفلا رجفأ نم جحلا رهشأ يف ةرمعلا



 ۳4۳ نآرِقلا باب

 ثالثلا ىف َلُمْرَي «طاوشأ ةعبس تيبلاب فاطف أدتبا : ةكم َلَخَد اذإف
 لاعفأ هذهو ءاَنيب امك .ةورملاو افصلا نيب اهدعب ئعسيو ءاهنم لوألا

 . ةرمعلا

 ؛طاوشأ ةعبرأ اهل فوطي نأ لبق ةرمع ىلع َةَّجَح لخدأ اذإ "اذكو

 .مئاق اهنم ٌرثكألا ذإ ؛قّقحت دق عمجلا نأل

 .امهيف َريسيتلا ئلاعت هللا لأسي :امهئادأ ئلع ٌمَرَع ىتمو
 ."”هيف جحلا ىلع ةرمعلا ملقو

 لا لانا ا قال اع حورو كل لوعي كلر
 .اهركذب أدبي كلذكف

 .عمجلل :واولا نأل ؛هب سأب ال :ةيبلتلاو ءاعدلا يف كلذ رّخخأ نإو

 .ةالصلاب ًارابتعا ؛هأزجأ :ةيبلتلا يف امهركَدَي ملو «هبلقب ئون ولو

 يف َلُمْرَي «رطاوشأ ةعبس تيبلاب "”فاطف أدتبا :ةكم لحد اذإف) :لاق

 ن ها امك ةورفلاو افيعلا ني اهدي سمو: اا لوألا ° هردلثلا

 ةدنلا لاعقأ

 .انراق نوكي يأ (۱)

 ۱۸۳/١. ةيانبلا :ريمضلا ريسفت يف ئرخأ لاوقأل رظنيو .ءادألا يف يأ (۲)

 .ةرمعلل يأ (۳)

 .ةثالثلا :خسُن يفو )٤(



 نارقلا باب 4٤

 ىعسُيو .طاوشأ ةعبس مودقلا فاوط فوطيف .جحلا لاعفأب أدبي مث - ١
 . درفملا ىف اًنيِب امك ءاهدعب

 ئعسيو ءرطاوشأ ةعبس موُدقلا فاوط فوطيف «جحلا لاعفأب أدبي مث
 .(درفملا يف انب امك ءاهدعب و 02

 .( جلل لإ ريم تمت ىم :ئلاعت هلوقل ؛ةرمعلا لاعفأ ٌمّدقيو

 .ةعتملا ئنعم يف نآَرِقلاو ١197« /ةرقبلا

 «جحلا مارحإ ىلع ةيانج كلذ نأل ؛جحلاو ةرمعلا نيب قِلحَي الو
 .درفملا قلحي امك ءرحنلا موي يف َقِلحَي امنإو

 .ةرفملا للحتي امك «حبذلاب ال اندلع قا لشو

 .انبهذم اذه مث

 ًايعس ئعسيو ءادحاو ًافاوط فوطي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا ِتّلَحَد» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ًادحاو

 .«ةمايقلا

 رفسبو «ةدحاو ةيبلتب هيف يِفَتكا ئتح «لخادتلا ىلع نآرقلا ئنبم نألو
 ."'ناكرألا يف كلذكف ءردحاو قلح و «رلحاو

 )١( جاتحملا ينغم ١/0 .

 .(۱۲۱۸) ملسم حيحص (۲)



 ه٠ ا. وة. و .واو و و وأو هو ىو OG OG OG 4G O و هه هج وه واو و 4G ¢ 4 4 4 4 4 4¢ ¢ ¢ 4 4 4 ¢ 4 4 وله

 5 هم 34 () ل سس وع تلو 1 ¢
 هل لاق : نييعس ْىعسو «نيفاوط بعم نب يبص فاط امل هنأ :انلو

 "لسو هيلع هللا ئلص كين ةّنسل تيره :هنع هللا يضر ٌرمع
 2 03 2 ر تر

 لك لمع ءادأب ققحتي امنإ كلذو «ٍةدابع ىلإ ٍةدابع مَ :نارِقلا نألو
 ."ةدوصقملا تادابعلا ىف لخادت ال هنألو «لامكلا ىلع ٍدحاو

 2 و و و 1

 هذه تسيلف «للحتلل :قلحلاو «مرحتلل :ةيبلتلاو «لسوتلل :ٌرفسلاو
 2 و 8

E ۰ 0 ۰2 ےس  

 ٍةميرحتبو «نالخادتي ال عوطتلا يعفش نأ ئرت الأ «ناكرألا فالخب

 .نايدؤي ةدحاو

 .جحلا تقو يف ةرمعلا تقو لحد : “هاور ام ئنعمو

 )١( بيذهتلا بيرقت .نيعباتلا تاقث نم «يبلغتلا «هللا همحر )۲۹۰۱(.

 - تلق ءاذكه هدجن مل :نوجرخملا لاق :!177/1 رابخإلاو فيرعتلا يف لاق (۲)

 عم (150) يفكصحلا ةياورب دنسملا يف  ةفينح وبأ هاور :مساق ةمالعلا لئاقلا

 «ةرمعلاو جحلا نيب عمج هنأ هنع هللا يضر يلع نعو « ۲۷۸/٤ ةفيطللا بهاوملا

 «كلذ لعف ملسو هيلع هللا ئاص هللا لوسر نأ ثّدحو «نييعس ئعسو نيفاوط فاطف

 ٠٠/۲. ةياردلا .ها .نوقوثوم هلاجرو «هنع هللا يضر يلع دنسم يف يئاسنلا هجرخأ

 ريدقلا حتف يف مامهلا نبا امأ 2187/0 ةيانبلا يف ينيعلا هجّرخي مل كلذكو

 .هاور نيأ ركذي ملو «هاور بهذملا بحاص نأ ركذف ۲
 :ةدوصقملاب دارملاو :تلق .ةيادهلا تاعبط ضعب يف تبثم :ةدوصقملا :ظفل (۳)

 ٠۸۷/١. ةيانبلا رظني .لخادتتف «ةوالتلا ةدجس فالخب ءاهتاذل ةدوصقملا

 .«جحلا يف ةرمعلا تلخد» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق نم يعفاشلا هاور ام يأ (4)



 نآرقلا باب ۳۹٦

 .ءاسأ دقو ‹هئزجی : نییعس ٰیعسو ‹هتححو هترمعل نیفاوط فاط نإف

 59 م وو م رم 8 1 ت 2 57 ١

 ءٍةندب عبس وأ «ةندب وأ ةرقب وأ ةاش حبذ : رحنلا موي ةرمجلا ئمر اذإو

 .نارِقلا مد اذهف

 هنأل ؛(هئزجُي :نّييعس اعسو «هتجحو هترمعل نّيفاوط فاط نإف) :لاق

 الو «هيلع ٍةيحتلا ففاوط ميدقتو «ةرمعلا يعس ريخأتب (ءاسأ دقو)

 8 همزلي

 مدلا بجوي ال كسانملا يف ريخأتلاو ميدقتلا نأل ؛ٌرهاظف :امهدنع امأ

 .امهدنع

 .ىلوأ هميدقتف «مدلا بجوي ال هكرتو نس ةيحتلا فاوط :هدنعو

 لاغتشالاب اذكف دلا بجوي ال :رخآ لمعب لاغتشالاب هريخأتب يعسلاو

 .فاوطلاب

 عبس وأ «ةندب وأ ةرقب وأ ةاش حد :رحنلا موي ةرمجلا ئمر اذإو) :لاق

 هيلع صوصنم يدهلاو «ةعتملا ئنعم يف هنأل ؛(نارِقلا مد اذهف «ةندب

 او

 )١( يدها نو َرَسْيَتْسآ اف جلا ىلإ ةر عّنَمَت نق# :ئلاعت هلوق يف ةعتملا يف يأ (.

 البقرة١957/6.



 ۳4۷ نآرقلا باب

 «ةفرع موي اهرخآ ءجحلا يف مايأ ةثالث ماص : حبذي ام هل نكي مل اذإف نو و وع 7 5 KÉ 2 هع 4+

 . هلهأ ىلإ عجر اذإ مايأ ةعبسو

 .زاج : جحلا نم هغارف دعب ةكمب اهَماص نإو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ هباب يف هركذن ام ئلع ؛منغلاو رقبلاو لبإلا نم :يدهلاو

 ءرقبلا ئلعو هيلع عقي ةندبلا مسا ناك نإو َريعبلا :انه اه ةندبلاب ''”دارأو

 .انركذ ام ىلع

 .ةرقبلا عبس زوجي :ريعبلا عبس زوجي امكو

 موي اهرخآ «جحلا يف مايأ ةثالث ماص :حبذي ام هل نكي مل اذإف) :لاق

 ةَ مايه ذِي مل نق :ئلاعت هلوقل ؛(هلهأ ىلإ َمَجَر اذإ مايأ ةعبسو «ةفرع
 .957١/ةرقبلا .€ دوك ٌةَرَشَع كاي متع اإ ٍةعَبَسو چل يف ماي

 .نيكسُشلا ءادأب قرم هنأل ؛هلثم نارقلاف : عتمتلا يف درو نإو صنلاف

 نأ الإ ءًافرَظ حّلصَي ال هسفن ّنأل ؛هثقو :ملعأ هللاو «جحلا :ب ٌدارملاو

 نأل ؛ةفرع مويو «ةيورتلا مويو «مويب ةيورتلا موي لبق موصي نأ لضفألا

 راقي نأ ءاجر ؛هتقو ريخآ ىلإ هريخأت ُبَحَتِسُيف «يذهلا نع لدب موصلا
 00 .لصألا ىلع

 .(زاج :جحلا نم هغارف دعب ةكمب "'اهماص نإو)

 .فّتصملا دارم نايبل ۱۸۹/١ ةيانبلا رظنيو .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ )١(

 .مايأ ةعبس ماص نإ يأ (۲)



 نارقلا باب ۳۹۸

 .مدلا الإ هزي مل : رحنلا موي ئتأ ئتح .موصلا هتاف نإف

 ."”هنع يهم اهيف موصلا نأل ؛قيرشتلا مايأ غم دعب و

 نأ الإ «عوجرلاب “اعم هنأل ؛زوجي ال :هللا همحر ("”يعفاشلا لاقو

 .عوجرلا رذعتل ؛ هثزجي رئنيحف :  اهیف م اقملا يوني

 عوجرلا بس ٌغارفلا ذإ «مّتْعَرَف يأ :جحلا نع مّثعجر : :هانعم نأ :انلو
 .زوجيف ءبسلا قي ءادألا ناكف «هلهآ ىلإ

 .(مدلا الإ هجي مل :رحنلا موي ئتأ ىتح «موصلا هتاف نإف) :لاق

 ٌموص هنأل ؛“مايألا هذه دعب موصي :هللا همحر ““يعفاشلا لاقو

 ناضمر موصك يضيف تؤ
 ماَيِصَم ذی مل نف :یلاعت هلوقل ؛ ”اهيف موصي :هللا همحر "كلام لاقو

 .هتقو اذهو «97/6١ةرقبلا .* جليم ةَ

 مايأ اهنإف «مايألا هذه يف اوموصت ال !الأ» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف )١(

 .85/5؟ ةياردلا رظنيو ءموصلا يف ثيدحلا مدقتو ۱۹١/١ ةيانبلا .٠...لكأ

 555/١. رايخألا ةيافك (۲)

 .ةمركملا ةكمب يأ (۳)

 )٤( جاتحملا ينغم ١//511.

 .قيرشتلا مايأ دعب يأ (5)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف تبثم :ناضمر موصك :هلوق (1)

 .٠°ص نيقلتلا (۷)

 .قيرشتلا مايأ يف يأ (۸)



 ۳4۹ نآرقلا باب

 راص دقف : اهب َفَكَوو «تافرع لإ هّجوتو «ةكم نراقلا لخدّي مل نإف

 . فوقولاب هترمعل ًاضفار

 وأ ءصنلا هب كّيقتيف « مايألا هذه يف موصلا نع روهشملا يهنلا :انلو

 .الماك بجو ام هب ْئدأَتُي الف صقتلا هلخدي

 «ًاعرش الإ ُبَّصنُت ال لادبألاو ل موصلا نأل ؛اهدعب ئدؤي الو

 .جحلا تقوب هّصخ صنلاو

 . لصألا ىلع :مدلا زاوجو 0( 2 ١

 .“ةاشلا حبذب “شم یف زما هنآ :هنع هللا ىضر رمع نعو

g٣ 20 8  

 للحتلا مدو «عتمتلا مد :نامد هيلعو «للحت :يذهلا ئلع رقي مل ولف

 .يدهلا لبق
 نع 0 - و

 دقف :اهب فقوو «تافرع ىلإ هجوتو ‹ةكم نراقلا لخدي مل نإف) : لاق

 ًاقابن هب ها ةايواذأ هلع ردن هل فلاب هر انار نام

 .عورشملا فالخ كلذو «جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ

 ةفينح يبأ بهذم نم حيحصلا وه ءهجوتلا وش اففأر رتن الو

 م 0

 )١( ةيانبلا .لدبلا قيرطب ال «ةلاصألا قيرطب مدلا زاوجو يأ ١/٠۹۳.

 ) )۲.رحنلا مايأ هيلع ْتنَأ ئتح مي ملو «يدهلا اجي مل نِراق جاح يف ينعي
 )( .هدجأ مل :77/5 ةياردلا يف لاق



 نارقلا باب فلل

 .اهؤاضق هيلعو ‹هترمع ضفرل مد هيلعو «نارِقلا مد هنع طقسو

 َرمألا نأ :اهيلإ جوت اذإ ةعمجلا موي رهظلا يَّلصم نيبو "نيب هل قرفلاو
 هنع يهنم عتمتلاو نآرقلا يف هجوتلاو «رهظلا ءادأ دعب هجوتم :هجوتلاب كلانه

 .اقرتفاف «ةرمعلا ءادأ لبق

 مل :فوقولاب ةرمعلا تضفترا اّمَل هنأل ؛(نارقلا مد هنع طقَسو) :لاق

 كلا اداب و

 .اهيف عورشلا دعب (هّترمع ضقرل مد هيلعو)

 ىلاعت هللاو «ًرصخملا هّبشأف ءاهيف عورشلا ةحصل ؛(اهؤاضق هيلعو)

 .باوصلاب ملعأ

 د6 FF د6

 .تافرع ىلإ هجوتلا يأ )١(

 .198/8© ةيانبلا رظنيو .َقّقَوُي :خسُت يفو (۲)



2 

 ےس « ا عتمتلا باب
th 

 عملا باب

 . اندنع دارفإلا نم لضفأ : م

 ل وو 08 4 0 2 56 ١ و

 . يدهلا قوسي ال عتمتمو .يدهلا قوسي عتمتم : نيهجو ٰىلع عتمتملاو

 قلا
WW,“ 

2 
 عتمتلا باب

 .(اندنع دارفإلا نم لضفأ :مّتمَّتلا) :لاق

 عقاو هرفس :متمتملا نأل ؛لضفأ دارفإلا نأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو
 .هتجحل عقاو هرفس :درفملاو «هترمعل

 .نآرقلا هبشأف «نُيتدابعلا نيب ًاعُمَج عتمتلا يف نأ :ةياورلا رهاظ هجو

 تاّلخت نإو هتَّجَحل ٌعقاو هرفسو «مدلا ةقاَدإ وهو کس ةدايز هيف مث

 ا ys ا ولا

 قوسي ال عتمتمو «يدهلا قوسي عتمتم :نيهجو ىلع عّتمتملاو) : لاق

 .(يدهلا

 مِلي نأ ريغ نم ا يف نْيَكَسْنلا ءادأب ( قفرتلا :عتمتلا / ىنعمو
 هلا ناش نإ ايمن تالا اعدت و اخ اماملإ انهت ةلهأت

 لاق

 )١( ةيانبلا .مارحإلا ةفص ءاقب ريغ نم هنطو يف لوزنلا : حيحصلا ماملإلا ۱۹۸/۰٩.

 .حيحصلا ماملإلا يأ (۲)



 عّتمّتلا باب ۲

 ءةرمعلاب مرُحيف «جحلا رهشأ يف تاقيملا نم َءىدنبي نأ : هّتفصو
 ا 0 ل 2 ١ م 0 0

 .هترمع نم لح دقو .رصقب وأ قلحبو « ىعسيو ءاهل فوطيف .ةكم لخديو

 . فاوطلاب ًادتبا اذإ ةيبلتلا عطقيو

 مرحیف جلا رهشأ يف تاقيملا نم ةىدتبي نأ :هتفصو) :لاق

 لَح دقو ءّرصِقُي وأ قلحيو «ئعسيو ءاهل فوطيف ءّدكم لخدَيو «ةرمعلاب

 .ةرمعلا ٌريسفت وه اذهو «(هترمع نم

 هللا لوسر لعق اذكه ءانركذ ام َلَحَف :ةرمعلاب درفي نأ دارأ اذإ كلذكو
 ."'ءاضقلا ةرمع يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 .يعسلاو «فاوطلا :ةرمعلا امنإ "هيلع َقْلَح ال :هللا همحر كلام لاقو

 .انيور ام :هيلع انتجحو

 يف تلزن ۲۷٠/حتفلا .ةيآلا .# برقم وک مو ءر نيل : یلاعت لوو

 .ءاضقلا ةرمع

 .عحلاك «قلسلاب للحتاهل ناك :ةيزادلاب مرت اهل ناك امل "ااهنألاو
 .(فاوطلاب أدتبا اذإ ةيبلتلا عطقيو) :لاق

 )١( ملسم حيحص .«(47057) يراخبلا حيحص )۱۲۲۷(.

 نيناوقلا 5١7/١« يفاكلا .قلحلا .بوجو ىلع ةيكلاملا بتك تّصن لب (۲)

 40/١. ةيهقفلا

 .ةرمعلا يأ (۳)



 ۳ عّتمتلا باب

 جاحلا هّلعفي ام َلَعَفو .دجسملا نم جحلاب مرحأ : ةيورتلا موي ناك اذإف

 ةرايز ةرمعلا نأل ؛تيبلا ئلع هّرصب حقو امك :هللا همحر "كلام لاقو

 .هب مينو «ٍتيبلا

 نيح ةيبلتلا ّعّطَق ءاضقلا ةرمع يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ :انلو

 ."”رجحلا مَلَتسا

 اهعطقي اذهلو «هحاتتفا دنع اهعطقيف «فاوطلا وه دوصقملا نألو

 .يمرلا حاتتفا دنع جاحلا

 ا حشا ؛ (ًالالَح ةكمب ميقيو) :لاق

 نأ طرشلاو «("”دجسملا نم جحلاب مرحأ :ةيورتلا موي ناك اذإف) :لاق
 .مزالب سيلف :دجسملا امأ «مرحلا نم مرحي

 .اّنيب ام ىلع «مرحلا :جحلا يف يكملا تاقيمو «يكملا ينعم يف هنأل اذهو

 يف لّمري هنأ الإ «جحلل ٌدؤم هنأل ؛(ذرفملا جاحلا هّلعفَي ام لعقو)

 نيح عطقي هنأ لوق مهدنعو «مرحلا لئاوأ ةيبلتلا عطقي 740/7 ةريخذلا يف (1)
 .فاوطلا أدتبي

 « حيحص نسح :لاقو .«(16) يذمرتلا ننس «(۱۸۱۷) دواد يبأ مف 6

 ."١/5؟ ةياردلا

 .مارحلا دجسملا يأ )۳(



 عملا باب ٤

 . عل لا مد هيلعو

 . هلهأ ىلإ َعَجَر اذإ ةعبسو .جحلا يف مايأ ةثالث ماص : دجي مل نإف

 . ةثالثلا نع هزي مل : رمتعا مث «لاوش نم مايأ ةثالث ماص نإف

 .زاج : فوطي نأ لبق ةرمعلاب مرحأ ام دعب اهماص نإو

 فالخب «جحلا يف هل يفاوط لوأ اذه نأل ؛هّدعب ئعسيو «ةرايزلا فاوط
 ره س لق هيأ ؛درفملا

 ىلإ حوري نأ لبق ئعسو فاط جحلاب مرحأ ام دعب عّتمتملا اذه ناك ولو

 .ةرم كلذب تأ دق هنأل ؛هّدعب ئعسي الو «ةرايزلا بفاوط يف لّمري مل :ىنم

 ."”هانولت يذلا ّصّنلل ؛(عتمتلا مد هيلعو)

 ىلإ ْعَجَر اذإ ةعبسو «جحلا يف مايأ ةثالث ماص :دجي مل نإف) :لاق

 .نارقلا يف  هاَنَيب يذلا هجولا ىلع «(هلهأ

 ؛(ةثالثلا نع هِزَجَي مل ر من ؛لاوش نم مایا ةثالث ماص نإف) :لاق

 هذه يف وهو «يدُهلا نع لدب هنأل ؛عتمتلا :موصلا اذه بوجو ّببس نأل

 ."”هببس دوجو لبق هؤادأ زوجي الف «عّتمتم ريغ ةلاحلا

 .اندنع (زاج :فوطي نأ لبق ةرمعلاب مرحأ ام دعب اهماص نإو)

 )١( يّ َنِو َرَسْيَتْسآ اف جلل َلِإ وربي عمت نف نات هلوق وهو  .4البقرة/١957.

 اذلو «عتمتلا باب يف فلؤملا مالك نم مدقت اميف ةيآلا هذه ل ملقتي ملو :ت :تلق

 .هانولت اميف :هلوق ررحي

 .عتمتلا ببس يأ (۲)
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 0 عتمتلا باب

 - 92 ول ع

 .ةفرع موي وهو ءاهتقو رخآ ئلإ اهريخأت لضفألاو
 e ت م 2 وذ

 .هيده قاسو , مرحأ : يدهلا یوسی نأ عتمتملا دارأ نإو

 o م ر ےس م

 .لعت وأ «ةدازمب اهّدلق : ةتدب تناك نإف

 .هللا همحر "”ىعفاشلل ًافالخ

5-7 
 .957١/ةرقبلا .© َيَلَل يف ما ةَ مايصق# :ئلاعت هلوق :هل 39

 هس "باقم دعب هآدأ هنأ :انلو

 اناس TE ضا رئال جحلاب دارملاو

 .نارقلا يف انب اَمِل ؛(ةفرع موي وهو ءاهتقو رخآ لإ اهريخأت لضفألاو)

 اذهو «(هّيده قاسو «مرحأ :يدهلا َقوُسَي نأ مّثمتملا دارأ نإو) :لاق

 .هسفن عم ايادهلا قاس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ لضفأ

 .ةعراشمو ادادختسا ةف نآلو

 يضر ةشئاع ثيدحل ؛(لْعَن وأ « دارم اهَدّلَق :ةندَب تناك نإف) :لاق
 ١ .هانیور ام ىلع «"اهنع هللا

 )١( ريبكلا يواحلا 57/5.

 .داقعنا دعب ءادأ :اطخ ةيادهلا تاعبط ضعب يف ءاجو «دوجو :خسُت يفو (؟)

 .نارقلا يف يأ )٣(

 17910 كبش خط 41563) يزاطبلا يسم 9
 فيرعت مدقتو ءاهريغ وأ ةدازم نم مدا نم ةعطق اهقنُع يف قلعي نأ يأ )٥(

 .ليلقب نارقلا لبق ديلقتلا

 01891 بنل عيخصو 0109 يراغنبلا حم يق وهو دق (1)



 عمنا باب ٦

 ىبأ دنع ٌرِعشي الو «هّللا امهمحر ٍدمحمو فسوي يبأ دنع ةندبلا َرَعْشَأو

 .هركيو « هلا همحر ةفينح

 .رسيألا وأ «نميألا بناجلا نم اهّماَنَس شي نأ : هتفصو

 مك ري 0

 ."نآرقلا ىف اركذ هل نأل ؛ ليلجتلا نم ئلوأ ديلقتلاو
 و

 .ةنيزلل :ليلجتلاو «مالعولل :هنألو

 رس 40 نم هوو 3 و 0 هو
 .قبس ام ىلع «هعم هجوتلاو .يدهلا ديلقتب امرحم ريصي هن ؟دلقي مث « يبليو

 .ةيبلتلاب ٌمارحإلا َدقعَي نأ : ئلوألاو
  0 - (Vaتا 1 5

 ةالصلا هيلع هنأل ؛اهدوقي نأ نم لضفأ وهو .يدهلا قوسيو

  7ىو

 ."”هيدي نيب قاسُت هايادهو «ةفّيلحلا يذب مرحأ مالسلاو
 .اهذوقي ئتيحف : قاسنت ال تناك اذإ الإ «ريهشتلا يف غلبأ هنألو و 5 04

 رشي الو « هللا امهمحر ٍدمحمو فسوي يبأ دنع ةندبلا رعشاو) : لاق

2 3 0 

 .ةغل ‹حرجلاب ءامدإلا :وه ٌراعشإلاو «(هرکیو « هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 نم) «ماتسلا لفسأ يف نعطي نأب «(اهَماَتس 06 نأ :هتفصو) :لاق

 سالا نميألا بناجلا

 .۹۷/ةدئاملا .4 َديِكَتلاَو َىَدمَأَول :ئلاعت هلوق :دارملاو «باتكلا يف :ٍخَسُت يفو )١(

 5٠. 5ص يراقلا يلع كسانم .مادق نم ٌرجلاف :دوقلا امأو «ءارولا نم عفدلا :قوسلا ()

 .ادج ًابيرق مدقت (۳)

 ءأطخ خلا بلاغ يف ءاجو ءه7١١1و ءه407 ةخسن يف :قاسنت :اذكه )٤(

 5١. ةص يراقلا يلع كسانمو »0/۲ ريدقلا حتف رظنيو «داقنت :عوبطملا ىفو

 .ئرخأ نود «خست يف تبثم :رسيألا وأ :ظفل (6)



 ¥ عتمتلا باب

4Q ®٠ ه. هو و ه٠. ا. . وأو هاه هه وهو هو هو هه ه. واو ههه اه هاه ده هه هلو ده هده هو هه هاه  

 َنعَط مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ٌرسيألا وه "”ةبشألاو :"'اولاق

 فاض نالا تتاح قو +"! وؤيصقم راسلا ئاخ نق
 2 أ وك ىو
 .امالعإ ؛مدلاب اهمانس خطليو

 .نسح :امهدنعو «هّللا همحر ةفينح يبأ دنع هوركم عينصلا اذهو

 ةالصلا هيلع يبنلا نع يورم هنأل دس : هللا همحر “يعفاشلا دنعو

 ”'ههنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلا نعو «مالسلاو

 وأ ءألك وأ ءام درو اذإ َجاَهُي ال نأ :ديلقتلا نم دوصقملا نأ :امهلو

 نوكي هجولا اذه نيف ءٌمّرلَأ هنأل ؛مَنَأ :راعشإلا يف هنأو «لض اذإ دري
 e ا 5 7 0 3 م هو

 هنسحب انلقف «ةلثم هنوك ةهج هتضراع هنأ الإ ءةّنس

 )١( ةيانبلا .نورخأتملا انؤاملع يأ © /5١0.

 ۲٠٠/٠. ةيانبلا .باوصلا يأ (؟)

 ملسم اهجرخأ نميألا بناجلا يف نعطلا ةياور ١١77/7: ةيارلا بصن يف لاق (۳)

 (57؟) هدنسم ىف ىلعي وبأ اهاورف ‹رسيألا ىف نعطلا ةياور امأو )١1517(« هحيحص ىف

 1 اغ ع و ی ثلا دبع ف نع يقليزلا لقنو 4

 «رسيألا بناجلا نم هتدب رعشي ناك رمع نبا نأ ۳۷۹/۱ أطوملا ىف كلام ئور نكل

 .۲۲۲/۲ رابخإلاو فيرعتلا

 ۳۷۳/٤. ريبكلا يواحلا (5)

 .امهجيرخت مدقت (4)



 عملا باب ۸

 ججحلاب مرحُي تح لّدحتَي ال هنأ الإ ءئئعسو «فاط : ةكم َلَخَد اذإف

 .ةيورتلا موي

 :ضراعتلا كو ولو «هنع يهنم هنأو ءم هنأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 .مرحملل حيجرثلاف

 نيكرشملا نأل ؛يدهلا ةنايصل ناك :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ٌراعشإو

 دهن الإ هنضارعت نع نوعي ال

 «هيف مهتغلابمل ؛هنامز لهأ راعشإ َه ةرك هلل الا همحر ةفينح ابأ نإ :ليقو

 .ةيارسلا هنم فاخي هجو ىلع

 .ديلقتلا ىلع هراثيإ هرک امنإ :ليقو

 يف ايب ام ىلع «ةرمعلل اذهو «(ئعسو «فاط :ةكم لحد اذإف) :لاق

e 

 اصلا E ؛(ةيورتلا موي ححلاب مرحي ئتح لّلحتَي ال هنأ الإ)

 .يدهلا ف امل :تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا م :مالسلاو

 ا تلّلحتو رع اهتلعجلو

 يدهلا قوس دنع لّلحتلا يفني اذهو

 .اًنيب ام ىلع «ةكم لهأ مرحي امك «ةيورتلا موي جحلاب ٌمرحيو

 )١( ملسم حيحص )١5١5(.



 ۹ عّنمّتلا باب

 : جحلاب مارحإلا نم عّتمتملا لَجَع امو ءزاج : هّلبق مارحإلا مَّدق نإو

 .مد هيلعو «لضفأ وهف

 .نيمارحإلا نم لح دقف : 0 موي َقَلَح اذإو

 . ةصاخ ُدارفإلا مهل امنإو «نارق الو عمت : ةكم لهأل سيلو

 مارحإلا نم عّتمتملا لَجَع امو ءزاج :هّلبق مارحإلا مق نإو) :لاق

 .ةقشملا ةدايزو «ةعراّسملا نم هيف اّمِل ؛(لضفأ وهف :جحلاب

 .قسي مل نم قح يفو «يدهلا قاس نم ىح يف ةيلضفألا هذهو
 .اًنيب ام ىلع < د لا مد وهو «(مد هيلعو)

 قلحلا نأل ؛(نّيمارحإلا نم لح دقف :رحنلا موي قَلَح اذإو) :لاق

 .امهنع هب Sa «جحلا يف للحم

 .(ةصاخ ُدارفإلا مهل امنإو «نارق الو «ٌمّنمت : ةكم لهأل سيلو) :لاق

 :هللا مخو ' ”١ فاشلل ًافالخ

 .4 ارل ِدِجْسَسْلا رضا لهآ کی هَل نل َكِلَد# :اىلاعت هّلوق :هيلع ةجحلاو

 .95/6١ةرقبلا

 .ىقافآلا قح ىف اذهو نّيئرفسلا ئدحإ طاقسإب هفرتلل امهعرَش نألو

 عم هل نوكي ال ئتح «يكملا ةلزنمب وهف :تيقاوملا لخاد ناك نّمو
 .نارق الو



 عملا باب ١

 قاس نكي ملو «ةرمعلا نم هغارف دعب هدلب ىلإ عتمتملا داع اذإو

 هّئرمع نأل ؛حصي ثيح «َنَرَقو «ةفوكلا ىلإ جرخ اذإ يكملا فالخب

 .يقافآلا ةلزنمب راصف «ناتّيتاقيم هتجحو

 قاس نكي ملو «ةرمعلا نم هغارف دعب هدلب ىلإ عتمتملا داع اذإو) :لاق

 ءًاحيحص ًاماملإ نْيَكْستلا نيب اميف هلهأب ملأ هنأل ؛(هعّمت َلَطَب :يدهلا

 ."”نيعباتلا نم ٍةدع نع يوُر اذك «عتمتلا لطبي كلذبو
 يبأ دنع هتم لطبي الو «ًاحيحص نوكي ال هّماملإف :يدهلا قاس اذإو

 .هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح

 هد قست امهآدأ هنأل ؛لطبي : هللا همحر دمحم لاقو

 قؤّسلا نأل ؟عتمتلا ِةِّين ىلع ماد ام هيلع قحَسم َدْوَعلا نأ :امهلو

 .هماملإ حصي ملف «لّلحتلا نم همني
 «يدهلا قاسو «ةرمعب مرحأو «ةفوكلا ىلإ جرخ اذإ يكملا فالخب

 .هلهأب هماملإ حصف «هيلع قحَتسم ريغ كانه َدْوَعلا نأل ؛ًاعّبمتم نكي مل ثيح

 ريدقلا حتف يف لاق ."8/7 ةياردلا ٠٥۹/١ صاصجلل نآرقلا ماكحأ )١(

 «قّلطم مهنم هلاق :هملعن نَم لوقو «نيعباتلا لوقب هيلع فّئصملا لدتسا مث 1

 4 رال دجنسلا رنا كلم کی مل نمل کل5 :ئىلاعت هلوق نم هوذخأ ًاضيأ مهنأ رهاظلاو
2 

 ةيشاح ءامهنع هللا يضر هنباو رمع نع يورو «ها .مهتياور نم كلذ يف ةتباث ةّلس ال ذإ

 .هالها/ ةخسن



 ۱ عّنمّتلا باب

 «ِطاوشأ ةعبرأ نم لقأ اهل فاطف .جحلا رهشأ لبق ةرمعب مرحأ نمو

 .ًاعتمتم ناك : جحلاب مرحأو ءاهمّمتف «جحلا ٌرهشأ تلخد مث

 نم ّجَح مث ءًادعاصف .طاوشأ ةعبرأ جحلا رهشأ لبق هترمعل فاط نإو

 .ًاعّمتم نكي مل : كلذ هماع

 ةعبرأ نم لقأ اهل فاطف «جحلا رهشأ لبق ٍةرمعب مرحأ نَمو) :لاق
 .(ًاعّبمتم ناك :جحلاب مرحأو ءاهّمّمتف «جحلا ٌرهشأ تلخد مث ءرطاوشأ

 ٌربتعي امنإو «جحلا رهشأ ىلع هميدقت حصيف «طرش اندنع مارحإلا نأل
 .لكلا مكح رثكأللو 0 دج دقو «"اهيف لاعفألا ءادأ

 مث ءًادعاصف «طاوشأ ةعبرأ جحلا رهش لبق هترمعل فاط نإو) :لاق

 .جحلا رهشأ لبق َرثكألا ّمأ هنأل 0 مص را

 لّلحت اذإ امك راصف «عامجلاب هكسب لسفي ال لاحب راص هنأل اذهو

 .جحلا رهشأ لبق اهنم

 .جحلا رهشأ يف مامتإلا ربتعي :هللا همحر "كلامو

 :عّيمتملاو «لاعفألا ءادأب و اع لا

 . "حلا رهشأ يف ةدحاو ٍةرفس يف نّيَكسلا ءادأب قفرتملا

 .جحلا رهشأ يف يأ )١(

 1٠١. ص نيقلتلا قفز

 نوكي ىتح جحلا رهشأ يف اهرثكأ وأ اهلك لاعفألا دجوت نأ نم دب الف ()
 .ه۷۹۷ ةخسن ةيشاحو 27١0/٠0 ةيانبلا .دجوت ملو ءاعتمتم



 عمنا باب 1۲

 . ةحجلا ىذ نم ٌرْشَعو «ةدعقلا وذو «لاوش : جحلا ٌرهشأو

 .ًاجَح دقعناو .همارحإ زاج : اهيلع جحلاب مارحإلا مّدق نإف

 .(ةججلا يذ نم ٌرَشَعو «ةدْعَقلا وذو لاو :جحلا رهشأو) :لاق

 مهنع هللا يضر ريبزلا نب هللا دبعو «'''ةثالثلا ةلدابعلا نع يور اذك
(WD, || 

 نيعمج ٠

 ال :تقولا ءاقب عمو ءةجحلا يذ رشع ييضمب توفي جحلا و

 دوا سلال ىلع هلوق نم دارملا نأ الغ ل اذهو «تاوفلا ققحتي

 .هلك ال «ثلاثلا ضعبو نارهش : 91١//ةرقبلا . € تلمولعم او

 .(اجَح دقعناو «هٌمارحإ زاج :اهيلع جحلاب ٌمارحإلا مّدق نإف) :لاق

 کر هنأل ةع علان امركم ضب هاف هلا همحر "یعفاشلل ًافالخ

 .تقولا ئلع ميدقتلا زاوج قح يف ةراهطلا هبشأف ءاندنع طرش وهو «هدنع

 .مهنع هللا يضر « سابع نباو «رمع نباو « دوعسم نبا : ءاهقفلا دنع مهو )0

 نب ورمع نب هللا دبع :ةعبرأ ةلدابعلا :نيثدحملا حالطصا يفو 2717/0 ةيانبلا
 .مهنع هللا ىضر «ريبزلا نباو «سابع نباو «رمع نباو «صاعلا

 175175(2) فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هنع هجرخأ :دوعسم نب هللا دبع نع (۲)

 هللا دبع امأو 1751728(2) فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هنع هجرخأف :سابع نبا نع امأو
 ص هَ

 هنع هجرخأف :ريبزلا نب هللا دبع امأ «550/7 اقلعم يراخبلا هنع هركذف :رمع نبا

 ."8/57 ةياردلا «(55) ننسلا ىف ىنطقرادلا

 ۲۹/٤. ريبكلا يواحلا (۳)



 ۳ عّنمّتلا باب

 ءرّصق وأ َقَلَحو ءاهنم عرفو «جحلا رهشأ يف ٍةرمعب يفوكلا مق اذإو

 . عتمتم وهف : كلذ هماع نم ّجيَحو ءًاراد ةرصبلا وأ ةكم ذختا مث

 ذختا مث رّصَق وأ َقَلَحَو ءاهنم عرفو ءاهدسفأف «ةرمعب ؛ مق نإف

 eens نكي مل : هماع نم جَحو «جحلا رهشأ يف رمتعا مث أراد ةرصبلا

 لك يف حصي كلذو «ءايشأ باجيإو «ءايشأ ميرحت مارحإلا نألو
 .ناكملا ئلع ميدقتلاك راصف «نامز

 وأ َقَلَحو ءاهنم ٌعَرفو «جحلا رهشأ يف ةرمعب يفوكلا م مدق اذإو) :لاق

 .(مّتمتم وهف :كلذ هماع نم ّجَحو ءأراد ةرصبلا وأ ةكم ذختا مث ."”رّصق

 .جحلا رهشأ يف ءردحاو رفس يف نْيَكسُت ءادأب قرت هنألف :لوألا امأ

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق وه :ليقو «قافتالاب وه :ليقف : يناثلا امأو

 :ةيتاقيم هثرمع نوكت نم :مّتمتملا نأل ؛ًاعتمتم نوكي ال :امهدنعو

 .ناّيتاقيم ناذه هاكسُنو «ةيكم هنَجحو

 هل عمتجا دقو ءهنطو ىلإ دعي مل ام ةمئاق لوألا ةرقتسلا نأ هلو
 3 لا مد بجوف ايف ناک

 مث ءرّصَق وأ َقَّلَحو ءاهنم غَرفو ءاهدسفأف ءقرمعب مق نإف) :لاق

 نكي مل :هماع نم ّجَحَو «جحلا رهشأ يف رمتعا مث أراد ةرصبلا ختا

 يف كلذكو «ةميدقلا ةيادهلا تاعبط يف :رّصق وأ َقَّلَحو ءاهنم غرفو :اذكه )١(

 .قلحو :ظفل نودب ءرّصقو ءاهنم غرفو :ةيطخلا خسنلا يفو «184 ص يدتبملا ةيادب

 .رفسلا يف يأ :تلق .هيف :خسُت يفو «ةرفسلا يف يأ )١(



 عّتمّتلا باب ٤

 .عئمتم وه :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ًاعتمتم

 : كلذ هماع نم جَحو «جحلا رهشأ يف رمتعا مث «هلهأ ىلإ َعَّجَر ناك نإف

 .ًاعيمج مهلوق يف ءًاعّيمتم نوكي
 هيف ئضم : سف امهّيأف : هماع نم جَحو «جحلا رهشأ يف رمتعا نّمو

 .ةعتملا مد هنع طقّسو

 ا دقو «رفس ءاشنإ إ هنأل ؛ (عّتمتم وه :الاقو

 .هنطو ىلإ عجري مل ام «هرفس ئلع قاب هنأ :هلو

 هماع نم جحو «جحلا رهشأ يف رمتعا مث ءهلهأ ىلإ عِجَر ناك نإف) :لاق

 رفسلا ءاهتنال ؛رفس ءاشنإ اذه نأل ؛(ًاعيمج مهلوق يف ءًاعتمتم نوكي :كلذ

 .هيف ناحيحص ناكسُت هل عمتجا دقو «لوألا

 ا ا يل عصا رح ةرصبلا ئل ىلإ جرخي ملو ءةكمب يقب ولو

 ٌرفسلاو 1 هّترمع نأل د عمت نوكي ال :هماع نم جحر

 E : الو «ةدسافلا ةرمعلاب 'ئهتنا لوألا

 .لاعفألاب الإ مارحإلا ةدهع نع جورخلا هنكمي ال هنأل ؛(هيف ئضم

 يف نّيحيحص نيكس ءادأب قفرتي مل هنأل ؛(ةعتملا مد هنع طقسو)

 ووو



 ٥ عملا باب

 .ةعتملا مد نع اهْزْجت مل : ٍةاشب تّحّضف ا 30 تعتمت اذإو

 امك تعئصو .تمرحأو «تلستغا : مارحإلا دنع ةأرملا ي تضاح اذإو

 .رهطت ئتح تيبلاب فوطت ال اهنأ ريغ «جاحلا عنصي

 ا

 ؛(ةعتملا مد نع اهزجُت مل :ةاشب تَّحَّضف قأرملا تعمت اذإو) :لاق

 .بجاولا ريغب تتأ اهنأل

 .لجرلا يف باوجلا اذكو

 ءتّمرحأو «تلستغا :“مارحإلا دنع ةأرملا تضاح اذإو) :لاق
 .(رهطت تح تيبلاب فوطت ال اهنأ ريغ «جاحلا عنصي امك تَعَتصو

 ."”فرَسب تضاح نيح ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل

 نانغا اذهو 2 "ةراثملا ىف ف رلاو +" دسيملا رب فاوطلا نآلو
 ۰ ؟ديفم نوکیف ءةالصلل ال «مارحإلل

 .مارحإلا دنع :خستلا يف حصو «فوقولا دنع :أطخ ةديدع خست يف ءاجو )١(

 .(1111) ملسم حيحص )۱٤۸۱(« يراخبلا حيحص (۲)

 دقو «ةرونملا ةئيدملا ةهج نم «ةمركملا ةكم راوجب ٌةيرق يهف :فرّس امأو

 .مك ٠١ دعب ىلع «نآلا اهب تلصتا

 .هلوخد نع ةيهنم ةضئاحلا ةأرملاو يأ (۳)

 .هنع ةيهنم ريغ يهو «ةفرعب فوقولا ينعي (5)

 .ةفاظنلل يأ (5)



 عّتمتلا باب ةماعلا

 الو «ةكم نم تَقرصنا : ةرايزلا فاوط دعبو فوقولا دعب تضاح نإف
 .رّدّصلا فاوط ٍِكْرتل اهيلع ءيش

 .ردصلا فاوط هيلع سيلف : ًاراد ةكم ذختا نمو

 نم تفرصنا :ةرايزلا يفاوط دعبو فوقولا دعب تضاح نإف) :لاق

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛(رّدّصلا يفاوط ِكْرَتل اهيلع ءيش الو «ةكم

 ."”ردّصلا وفاوط كرت يف ٍضّيحلا ءاسنلل صخر
 نم ىلع هنأل ؛(رّدّصلا فاوط هيلع سيلف :ًاراد ةكم ذختا نمو) :لاق

 نع ئورُي اميف ."””لوألا ُرْفَنلا لح ام دعب اراد اهذختا اذإ الإ ."”رلِصَي
 .هللا همحر ةفينح يبأ

 .هتقو لوخدب هيلع بجو هنأل ؟هللا همحر دمحم نع ضعبلا هيوريو

 .باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو «كلذ دعب ةماقإلا ةّينب طقسي الف

 هع دع د6 ¢ د

 .(۱۳۲۸) ملسم حيحص )١11700(« يراخبلا حيحص (۱)

 .هنطو ىلإ عجري يأ (؟)

 ءهتقو لوخدب ردصلا فاوط بجو هنأل ؛رحنلا مايأ نم ثلاثلا مويلا ينعي (۳)

 ال :رفاس مث ءناضمر يف ميقم وهو حبصأ نمك «كلذ دعب ةماقإلا ةينب هنع طقسي الف

 فاوط هيلع بجي الف :لوألا ُرفنلا لحي نأ لبق ًاراد اهذختا اذإ امأو طفلا هل لكك

 .6/"771© ةيانبلا .راطفإلا هل حابي هنإف :حبصي نأ لبق رفاس ميقمك هنأل ؛ردصلا



 ۷ تايانجلا باب

 تايانجلا باب

 .ةرافكلا هيلعف : ٌمرحملا بّيطت اذإو

 .ٌمد هيلعف : داز امف ءًلماك ًاوضع َبِّيَط نإف

 . ةقدصلا هيلعف : وضع نم لقأ بّيَط نإو

 سابألاو بيَطلاب قّلعتي اميف لصف

 رفاظألا صقو قّلَحلاو

 .ةرافكلا هيلعف :مرحملا بّيطت اذإو) :لاق

 .(مد هيلعف :داز امف «ًالماك ًاوضع ّبيَط نإف

 لماكتت ةيانجلا نأل ؛كلذ هبشأ امو ٍلذخفلاو قاسلاو سأرلا لثم كلذو

 لا لامك هيلع ترف ماكا وضعلا يف كلذو «قافترالا لماكتب

 .ةيانجلا روصقل ؛(ةةدصلا هيلعف :وضع نم لقأ بيَ نإو)
 .لكلاب ءزجلل ًارابتعا ؛مدلا نم هردقب بجي :هللا همحر دمحم لاقو

 .قّلحلاب ًارابتعا ؛مد هيلعف :وضعلا مُر بّيط اذإ هنأ :«"”ئقتنملا» يفو

 .مدلا وهو )١(

 باتكلا اذهل دوجو الو «ريهشلا مامإلا «دمحم نب دمحم ديهشلا مكاحلل )۲(

 يأ) ءزج ةئامثالث يف َْتْرَظَن :مكاحلا لاق «بهذملا نم رداون هيفو «ةليوط ةدم ذنم



 تايانجلا باب 2۸

 و 2 3 هو. 58
 . مد هيلعف : ءاتحب ةسأر بضخ ناف

Qe ۰ ۶2 م  « 

 .هيلع ءيش ال : ةمِسولاب هسأر بضخ ولو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم امهنيب قرفلا ركذن نحنو

 «نّيعضوم يف الإ اولا عيمج يف اا یا مالا بجاو ولا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ يذهلا باب يف امهركذن

 ام الإ رب نم عاص فصن يهف : .ةراقم ريغ مارحإلا يف ققدص لكو

 .هللا همحر فسوي يبأ نع يور اذكه :''”ةدارجلاو «ٍقلمَقلا لتقب بجي

 هيلع لاق «بْيِط هنأل ؛(مد هيلعف : ءاّنحِب هسأر بضخ نإف) :لاق

 Eb الاب :مالسلاو ةالصلا

 ."ةيطغتلل مدو «بّيطتلل مد :نامد هيلعف :ًادّبلم راص نإو

EAير ل  OEبْيِطب تسيل اهنأل ؛(هيلع ءيش . 

 باتك بحاص وهو «ئقتنملا باتك تيقتنا ئتح رداونلاو يلامألا لثم «(يفّلؤم

 180١/7. نونظلا فشك «۲۷۲ص مجارتلا جات ھ٤۳۳ ت «يفاكلا

 )١( ةيانبلا .ءاش امب قّلصتي :امهلتق يف نإف ©#//771.

 ريبكلا مجعملا «هنع تكسو «باضخ هنإف :ظفلب «(05*77) دواد يبأ ننس (۲)

 قرط ثيدحلل نكل ء(41۸4) ننسلا ةفرعم يف يقهيبلا هفعضو )٠١٠۲(« يناربطلل

 ۲٠١. 2175/7 ةيارلا بصن رظني «هيوقت دهاوشو

 .سأرلا ةيطغتل يأ (۳)

 نيسلا نوكسب :ليقو ء(مسو) رينملا حابصملا .هقروب ْبَضَتْخُي تبن :ةميمولا (5)
 .779/ 60 ةيانبلا رظنيو «يرهزألا هركنأو ءًاضيأ



 ۹ تايانجلا باب

 و 1

 . ةقدصلا هيلع : الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع مد هيلعف : تيزب نها نإف

 ةجلاعملا لجأل ةمسولاب هسأر بضخ اذإ هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو
 ى 2 11 2

 .حيحصلا وه اذهو «هسأر "فلي هنأ رابتعاب ءءازجلا هيلعف : عادصلا نم

 ىلع رضتقاو «هتيحلو ءهّسأر :«لصألا» ىف هللا همحر دمحم َركذ مث
“6 2 1 0 

5 

 :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع مد هيلعف :تيزب نها نإف) :لاق

 .(ةقدصلا هيلع

 ةلازإل ؛ٌمد هيلعف :رعشلا يف هلمعتسا اذإ :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .“همادعنال ؛هيلع ءىش الف :هريغ ىف هلمعتسا نإو ءثّعّبْشلا

 . يلغي يأ (۱)

 .ءاّنِجلا ةلأسم يف يأ (۲)

 .ةيحللا نود (۳)

 .٤٩ص )٤(

 .ريغصلا عماجلا يف هركذ ام لد يأ (5)

 ىلع ريغصلا عماجلا يف ءازجلا بلر هنأل ؛مدلاب نومضم ةيحللاو سأرلا نم (5)
 .ةيحللا باضخ هعم طرتشا امو «سأرلا

 ١١١/5. ريبكلا يواحلا (۷)

 .ثعشلا ةلازإ مدعل :هريدقت .اهمدعل : ست يفو «ثعشلا مادعنا يأ (۸)



 تايانجلا باب 32

 .هيلع ةرافك الف : ِهْيَلِجر قوقش وأ «هحْرُج هب ئواد ولو

 ةلازإو «ٌماوهلا لَْق ئنعمب ءًاقافترا هيف نأ الإ «ةمعطألا نم هنأ :امهلو
 ١ .ةريصاق ةيانج تناكف ء«ثّعّتشلا

 (بيِط عون نع ولخي الو «بْيطلا لصأ هنأ : هللا همحر ةفينح يبألو

 ©”ةيانجلا لماكتتف «ثَعشلاو ثمنا لْيزُيو «رعشلا ُنّيَلْيو «ءاوهلا لتقيو

 َ .مدلا بجوتف «ةلمجلا هذهب

 .نارفعزلاك «هّيفاني ال :ًاموعطم هنوكو

 .تحَبلا "لّحلاو ."”تحَّبلا تيزلا يف ُفالخلا اذهو

 هلامعتساب بجي :امههبشأ امو َقبْنَّرلاو حسفنبلاك «هنم بّيطملا امأ

 .بّيطتلا هجو ىلع هلمعتسا اذإ اذهو «ٌبْيِط هنأل ؛قافتالاب دلا

 هنأل ؛(هيلع ةرافك الف :هيلجر قوقش وأ ءهح رج هب ئواد ولو) :لاق

 و ا يابا دا لما نحب اهرب ییا نبل
 E حو راض ل اممحما طرقت

 :ههبشا امو كسلا ئوادت اذإ ام '”فالخب

 .هتيانج لماكتتف :خسُن يفو )١(

 .صلاخلا يأ (۲)

 .جريشلا وهو «مسمسلا تيز يأ :ةلمهملا ءاحلاب (۳)

 .بيط هنأل ؛مدلا بجي يأ (5)

 .نارفعزلاو ربنعلاك (05)



 ۱ تايانجلا باب

 2 0 24 ر۶ ر

 ناك نإو «مد هيلعف :الماک اموي هسأر ئطغ وأ ءاطيِخَم ابو سبل نإو

 . ةقدص هيلعف : كلذ نم ّلقأ

 .هب سأب الف : ليوارّسلاب َرّرَتتا وأ هب َحَّشّنا وأ ءصيمقلاب ئدترا ولو

 مد هيلعف : الماك دو هسأر غ وأ ًاطيِخَم و شل نإو) :لاق
2 9 0 

 .(ةقدص هيلعف :كلذ نم لقأ ناك نإو

 هيلعف :موي يفصن نم ٌرثكأ سبل اذإ هنأ : هللا همحر فسوي نبأ نعو

 قافترالا نأل ؛سّبْللا سفنب “دلا بجي :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .هندب لع لامتشالاب لماكتي
 ةدملا رابتعا نم دب الف ءسّبْللا نم ٌدوصقم قفرتلا ينعم نأ :انلو 3 0 0 0

 عري مث «هيف ُسَبلُي هنأل ؛مويلاب رّدقف «مدلا بجيو «لامكلا ىلع لّصحتيل

 :هقدصلا تجف بالا هنود امف ضاقت داس

 .لكلا ماقم رثكألا ماقأ هللا همحر فسوي ابأ نأ ريغ

 الف :ليوارّسلاب رتا وأ «هب حشا وأ ءصيمقلاب ئدترا ولو) :لاق
 7 2 - ع o مو

 .ةداع طيخملا سبل هّسّبِلَي مل هنأل ؛(هب سأب

 وأ مد حبذ نيب ًارّيخم نوكي يأ «ةيعفاشلا دنع ريدقتو رييخت مد نكلو )١(
 ىنسأ رظني .مايأ ةثالث موص وأ فيمن كتم لكل کا اشا ير «ةقدص

 ةيانبلا يف ينيعلا كلذ ىلإ هبي ملو 050/١ جاتحملا ينغم ٠۳٠/١ بلاطملا

2.0/0 



 تايانجلا باب 3

 .ٌمد هيلعف : ًادعاصف «هتيحل عبر َذَخَأ وأ «هسأر عير َقَلَح اذإو
3 

 .ةقدص هيلعف : عبرلا نم لقأ ناك نإف

 .نيمكلا يف هيدي لِخدُي ملو ءءابقلا يف هّيكنم لخدأ ول اذكو

 ."”هظفح يف فّلكتُي اذهلو ءابقلا سبل هَل ام هنأل ؛هللا همحر رفزل ًافالخ

 ."هاّنيِب ام :تقولا ثيح نم سأرلا ةيطغت يف ٌريدقتلاو

 ؛مدلا هيلع بجي :ًالماك ًاموي هيمأر عيمج ىّطغ اذإ هنأ يف فالخ الو

 .هنع عونمم هنأل

 ربتعا هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نع يورملاف :هسأر ضعب يغ ولو

 دوصقم ٌعاتمتسا :ضعبلا رس نأل اذهو «ةروعلاو قّلَحلاب ًارابتعا ؟ ميلا

 .سانلا ضعب هداتعي

 .ةقيقحلل ًارابتعا ؛ سأرلا رثكأ ربتعي هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .مد هيلعف :ًادعاصف « هتيحل "عبر دا وأ «هسأر عبر قلح اذإو) : لاق

 .(ةقدص هيلعف : عبرلا نم لقأ ناك نإف

 .لكلا قّلَحب الإ بجي ال :هللا همحر كلام لاقو

 .كاسمتسالا ءافتنال )١(

 .ًالماك اموی هسأر ئطغ وأ :هلوق وهو (۲)
 .هتيحل عبر وأ :ةيطخلا خسنلا يفو «186١ص يدتبملا ةيادب يف اذكه (۳)

 ."7؟7ص نيقلتلا (؟)



 ۳ تايانجلا باب

 و 5 0 0 هم
 . مد هيلعف : اهلك ةبقرلا قلح نإو

 .مد هيلعف : امهدحأ وأ ءنْيَطْبِإلا َقَلَح نإو

 . . .نإو مد هيلعف : ًاوضع َقّلَح اذإ : هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .مرحلا تابنب ًارابتعا ؛ليلقلا قْلَحِب بجي :هللا همحر 0 لاق

 هب لماكتتف ءٌداتعم هنأل ؛لماك قافترا سأرلا ضعب َقْلَح نأ :انلو

 درو امك او «ةيانجلا

 .دوصقم ريغ هنأل ؛"”وضعلا عبر بييطت فالخب

 .برعلا , ضرأو «قارعلاب داتعم ةيحللا ضعب قْلَح اذكو

 a ع ؛ (مد هيلعف : اهّلك ةبقرلا َقَّلَح نإو) :لاق

 رلحاو لك نأل ؛(مد هيلعف :امهدحأ وأ «نّيطبإلا َقَلَح نإو) :لاق

 ."ةناعلا هبشأف ءةحارلا ٍلّيَثو ءئذألا عفدل قلحلاب دوصقم امهنم

 .ةّنسلا وهو فلا :«لصألا» يفو “انه اه َقّلحلا نْيَطْبإلا يف ”ركَذ

 نإو مد هيلعف :ًاوضع َقَّلَح اذإ :هللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو)

 017١1/١. جاتحملا ينغم ()

 .770/6 ةيانبلا .ةياورلا رهاظ ىلع «ةقدصلا هيفف (۲)

 .مدلا بوجو يف (۳)

 .هللا همحر دمحم مامإلا يأ )٤(

 .٤٠ص ريغصلا عماجلا يف يأ (4)



 تايانجلا باب ٤

 . ماعطف : كلذ نم لقأ َقّلَح ناك

 .لْدَع ةموكح «ماعط هيلعف : هبراش نم َدَخَأ نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع مد هيلعف : مجاحملا عضوم َقّلَح نإو

 .(ماعطف :كلذ نم لقأ َقلَح ناك

 قيرطب ٌدوصقم هنأل ؛كلذ ةبشأ امو «قاسلاو ردصلا “هب دارأ
 هر 0 و 2

 .هضعب قلح دنع ٌرِصاقتتو «هلك قلحب لماكتتف «روتتلا
 .(لْلَع ةموكح «ٌماعط هيلعف :هبراش نم دخ نإو) :لاق E ا

 ت عبر نم نوكي مك ذوخ ذه ىلإ رظني هنأ :هانعمو تحفة ةحللا هر مف ذوخأملا اذه ىلإ ُرَظنُي هنأ :هانعم
 و أ ر

 ةميق همزلت :"'عبرلا عبر لثم الم ناك ول ئتح «كلذ بسحب ٌماعطلا هيلع

 .ةاشلا عبر

ّ 60 0 7 
 نود «هيف ةّنسلا وه هنأ ىلع لدت :براشلا نم ذخألا :ةظفلو

 0 هَ ا

 2 2 ١ 1 يو ءا

 .راطولا يزاوي ىئتح صقي نأ ةنسلاو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع مد هيلعف :مجاحملا عضوم َقَلَح نإو) :لاق

 ةيانبلا .قاسلاو ردصلا :لماكلا وضغلاب ريغصلا عماجلا يف دمحم دارأ يأ )١(

1/0 

 .رعشلا اهب لاري يتلا ةروُثلا لامعتسا يأ (۲)

 .ذخألاو ءافحإلا مآ «قلحلا ةينس يف ةيفنحلا فالتخا يف ۲۳۸/١ ةيانبلا رظني (5)



 0 تايانجلا باب

 .ةقدص هيلع : الاقو

 و و 0 يف م هك

 ءةقدصلا قلاحلا ئلعف :هرمأ ريغب وأ «هرمأب مرحم سأر َقَلَح نإو

 .مد قولحملا ئلعو

 نم تسيل يهو «ةماججلا لجأل ُقّلحُي امنإ هنأل ؛(ةقدص هيلع :الاقو

 نم ءيش ةلازإ هيف نأ الإ اهيلإ ةليسو نوكي ام اذكف «"تاروظحملا
 .ةقدصلا بجتف ءْثَمَّنلا

 ىلإ ا ال هنأل ؛دوصقم قل نأ هللا همحر ةفينح يبألو

 .مدلا بجيف «لماك وضع نع ِثَتلا ةلازإ دجأو دقو «هب الإ دوصقملا

 قلاحلا ئلعف :هرمأ ريغب وأ «هرمأب "'مرحُم سأر قلَح نإو) :لاق
 .(ُمد قولحملا ئلعو «ةقدصلا

 ناك نأب ءهرْمأ ريغب ناك نإ بجي ال :هللا همحر "'يعفاشلا لاقو

 مكحب ًاذخاؤم نوكي نأ نم هّركملا جِرْخُي اركإلا نأ :هلصأ نم نأل ؛ًامئان

 .هنم غلبأ مونلاو «لعفلا

 ررقت دقو «مكحلا نود «مئأملا يفتني ِءاركإلاو مونلا بّبَسب :اندنعو

 .ًامتح مدلا هّمزليف «ةنيزلاو ةحارلا نم لان ام وهو «هّببس

 .مارحإلا تاروظحم يأ )١(

 «هناوأ ريغ يف ًةيانج نوكي :ًالّذحم نوكي ام نأل ؛للحتلا ناوأ ريغ يف يأ ()
 .0١45ص يراقلا يلع كسانم رظنيو «ةيادهلا نم جحلا ءادأ ةفص يف مدقت امك

 ١//511. بلاطملا ئنسأ (*)



 تايانجلا باب ٦

 .ءاش ام معطأ : هريفاظأ ٌمّلَق وأ «لالَح براش نم َدَخَأ نإف

 .دابعلا نم انه اهو «ةيوامس كانه ةفآلا نأل ؛رّيختي ثيح «رطضملا فالخب

 لان امب همز امنإ مدلا نأل ؛قلاحلا ىلع هسأر قولحملا عجري ال مث

 ف ا او
 قولحملا ىح يف باوجلا فلتخي ال «ًالالح قِلاحلا ناك اذإ اذكو

 .نيهجولا يف انتلأسم يف ةقدصلا همزلتف :قلاحلا امأو ءهسأر

 .هيلع ءيش ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .لالح سأر محملا َقّلَح اذإ :وفالخلا اذه ئلعو

 .بجوملا وهو «هريغ رعش قلحب ققحتي ال قافترالا ئنعم نأ :هل

 ؛مارحإلا تاروظحم نم :ناسنإلا ندب نم ومني ام ةلازإ نأ :انلو

 رعشو هرعش نيب لاحلا قرتفي الف مرحلا تابن ةلزنمب ءنامألا هقاقحتسال

 .هرعش يف ةيانجلا لامك نأ الإ «هريغ

 .(ءاش ام معطأ :هريفاظأ مَّلَق وأ < لالَح براش نم َدَحأ نإف) :لاق

 هريغ ٍثَقَتِب ئذأتي هنأل ؛قافترا عون نع ئرعتي الو ءاّنيِب ام هيف هجولاو

 .ماعطلا همزليف «هسفن ثقب يذأتلا نم لقأ ناك نإو

 .عئابلا ىلع رقعلاب عجري ال ثيح )١(

 .مهدنع دمتعملا ررحيو ٥٠٠/١ بلاطملا ئنسأ ٠٥۲٠/١ جاتحملا ينغم (5)



 ۷ تايانجلا باب

 .مد هيلعف : هّيلجرو هيدي ٌريفاظأ صق نإو

 .مد هيلعف : الجر وأ ءادي ّصَق نإو

 ۶ و 3 ك 5 ١ 2 سو« &
 لكب بجت :هانعم «ةقدص هيلعف : ريفاظأ ةسمخ نم لقأ صق نإو

 ا و وو

 ؛تاروظحملا نم هنأل ؛ (مد هيلعف الجوف هيدي ريفاظأ صق نإو) :لاق

 .ندبلا نم ومني ام ةلازإو ءّْقلا ءاضق نم هيف امل
 .مدلا همزليف «لماك قافترا وهف :اهّلك اهَمّلَق اذإف

 عون نم ةيانجلا نأل ؛رلحاو سلجم يف لّصَح نإ مد ئلع داي الو

 .لحاو

 ىلع اهانبم نأل ؛هللا همحر دمحم دنع كلذكف :سلاجم يف ناك نإف

 ئلوألا عافترال ؛ةرافكلا تلَّلخت اذإ الإ ءرطفلا ةرافك هبشأف «لخادتلا

 .ريفكتلاب
 نإ ءامد ةعبرأ جت :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ئلعو

 ُّيقتيف «ةدابعلا ئنعم هيف بلاغلا نأل ؛ًالجر وأ ًادي سلجم لك يف ملف

 .ةدجسلا يآ يف امك :نيلجملا داعتاب لخادتلا

 «لكلا ماعم عبرلل ةماقإ ؛(مد هيلعف :ًالجر وأ أدي صف نإو) :لاق

 :قلحلا يف امك

 ی اب و لع افا دخ ج لآ رفق قرون لا



 تايانجلا باب ۸

 يبأ دنع ةقدص هيلعف : هّياجرو هيدي نم ٍةقرفتم ريفاظأ ةسمخ ّصَق نإو
 وو و

 .رفظ لكب : هانعم «هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح

 .مد هيلع : هللا همحر دمحم لاقو

 و 0 و 5
 ةفينح يبأ لوق وهو ءاهنم ةثالث صقب مدلا بجي : هللا همحر رفز لاقو

 .اهرثكأ ثالثلاو « "امد ةدحاولا ديلا ريفاظأ يف نأل ؛لّوألا هللا همحر

 بجي ام لقأ ٍةدحاو فك َريفاظأ نأ :«باتكلا» ىف روكذملا هجو
 هنأل ؛اهلك ًماقم اهرثكأ ماقي الف «لكلا مام اهانمقأ دقو «' ””اهيلقب مدلا TE ARG ۔ ےک

 .ئهانتي ال ام ىلإ يدؤي

o o2ع  

 دنع ةقدص هيلعف :هّيلجرو هيدي نم “ةقرفتم ريفاظأ ةسمخ صق نإو)
 وو هك

 .رفظ لكب :هانعم هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ

 فك نم اهّصَق ول امب ًارابتعا ؛(مد هيلع :هللا همحر دمحم لاقو

 .ةقرفتم عضاوم نم سأرلا عبر َقَلَح اذإ امبو «ةدحاو

 :هجولا اذه ىلع مّلقلابو «ةنيزلاو ٍةحارلا لّيَب ةيانجلا لامك نأ :امهلو

 نم ام ىلع ءداتعم هنأل ؛قلحلا فالخب «كلذ هّنيشيو «هب ىذأتي

 : رفظ لك ملقب بجيو :ةقدصلا اهيف بجت :ةيانجلا ترصاقت اذإو

 .نيكسم ماعط

 .مدلا :خسُت يفو )١(

 .7 505/86 ةيانبلا .رفظ لكل ةقدصلا بوجو يأ (۲)

 .همّلقب :خسُت يفو (۳)

 .87/فسوي .( ناس ٍِترَقَبَمَْبَس# :ئلاعت هلوق يف امك «دودعملل ةفص :ًرجلاب (5)



 ۹ تايانجلا باب

 . هيلع ءيش الف : هَذَحآف َقّلعَتف «مرحملا ُرْفَظ َرَسَكنا نإو

 حب ءاش نإ :ٌرّيخم وهف :رذع نم َقَلَح وأ سبل وأ «بّيطت نإو

 ءاش نإو «ماعطلا نم عوُصَأ ةثالثب نيكاسم ٍةنس ىلع قّدصت ءاش نإو داش

 . مايأ ةثالث ماص

 2 سوء ر رع

 ءامد كلذ غلبي نأ الإ ."”قرفتم ةسمخ نم رثكأ َمَلَق ول كلذكو
 ر 3

 .ءاش ام هنع صقني ٍنئنيحف

 - 2 ررر 5 قو رر

 هنأل ؛(هيلع ءىش الف :هذخأف ,قلعتف ءمرحملا رفظ رسكنا نإو) :لاق

 .مرحلا رجش نم سبايلا هّبشأف ءراسكتالا دعب ومتيال

 ءاش نإ :ريخم وهف :ِرَذَع نِي َقَّلَح وأ «سبل وأ «بّيطت نإو) :لاق

 نإو «ماعطلا نم عوصأ ةثالثب نيكاسم ٍةتس ىلع قّدصت ءاش نإو «ةاش حب

 .(مايأ ةثالث ماص ءاش

 .95١/ةرقبلا .( يس وأ ِةَفَدَصْوَأ مايِصْنَم ٌةَيَذِيَم# :ىلاعت هلوقل

0 « 
 ا «رييختلل ةو

 و
 د د

 .روذعملا ىف تلزن ةيآلاو

 نم ينعي «ًاقرفتم ًامّلَق يأ «فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلع بصنلاب وهو )١(

 ۲٤٦/٥. ةيانبلا .فارطألا

 )181١5« هحيحص يف يراخبلا دنع ةرجع نب بعك ثيدح يف امك (۲)

 011/١. يراقلا يلعل ةيانعلا باب حتف رظنيو )۱۲١١(« ملسم حيحص ١7«



 ٠ و. و. . هو ىو و اه اواو واه و وى اه هج ٠ ىو هواه DOGO ولاه وو هوو هو م اى ىو ىو ا هله ههه

 .ناكم لك يف ةدابع هنأل ؛ءاش عضوم يأ يف هئزجي موصلا مث

 .اًنيي اَمِل ؛اندنع ةقدصلا كلذكو

 الإ َةبرق فرعُت مل ةقارإلا نأل ؛قافتالاب «مرحلاب صتخيف :كّمّشلا امأو

 هصاصتخا نّيعتف «نامزب صتخي ال ٌمدلا اذهو «صوصخم ناكم وأ نامز يف

 .ناكملاب

 همحر فسوي يبأ دنع ةيشعتلاو ةيدغتلا هيف هأزجأ :ماعطلا راتخا ولو

 .نيميلا ةرافكب ًارابتعا ؛ هللا

 «كيلمتلا نع ءوِبَْت ةقدصلا نأل ؛هئزجي ال :هللا همحر دمحم دنعو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «'''ةيآلا يف ٌروكذملا وهو
4 

 د د د د

 .صنلا يف :خسُ يفو )١(



 ۳۱ لصف

 لصف

 . هيلع ءيش ال : ئنْمأف «ٍةوهشب هتأرما جرف ىلإ َرَظَن نإف
 .مد هيلعف : ةوهشب َسَمَل وأ ءلّبق نإو

 .ئنمأف «ةوهشب سم اذإ «ريغصلا عماجلا» يفو

 لصف

 هتامدقمو عامجلا تايانج يف

 نگل ؛(هيلع ءيش ال :ْئنمأف «ٌةوهشب هر ىلإ َرظَن نإف) :لاق

 .ئنمأف كف ول امك واعف «ادجوي ملو «ٌءامجلا وه هيلع ٌمّرحملا

 . "هد هيلعف :ةوهشب َسَمَل وأ ءلّبق نإو) :لاق

 .(ئنمآف ءةوهشب سَم اذإ) :لوقي (1"”ريغصلا عماجلا» يفو

 .«لصألا» يف و رک «لِزنُي مل وأ لزنأ اذإ ام نيب قرف الو

 امأ َةبَكْنُم تناك اذإ الإ هيلإ ٌرظنلا ٌنكمُي الو «ةراكبلا عضوم :هب دارملاو )١(
 ۲٤۹/٥. ةيانبلا .ءيشب سيلف :جرفلا رهاظ ىلإ رظنلا

 ام وهو «يتأيس امك ««لصألا» باتك ةياور ىلع ءلزنُي مل وأ لزنأ ءاوس يأ (؟)
 اهيف طرش ثيح «45ص ريغصلا عماجلا ةياور فالخب ءهرصتخم يف يرودقلا هدمتعا
 بابللا رظني .ريغصلا عماجلا ىلع هحرش يف ناخ يضاق هحّحص ام وهو «لازنإلا

 .55١ص ريبكلا عفانلاو ۰٤٦۷/۲ يناديملل

 .4 5ص (۳)

 .لازنإلا مدعو لازنإلا نيب قرفلا مدع لصألا يف دمحم ركذ يأ )٤(



 هتامدقمو عامجلا تايانج يف . ۲

 هيلعو «هّجَح َدَّسَق : ةفرعب فوقولا لبق نّيليبسلا دحأ يف َعَماج نإو
 و 5 2

 . ءاضقلا هيلعو «هدسقي مل نم يضمَي امك جحلا يف يضميو قاش

 ."'جرفلا نود اميف عامجلا يف باوجلا ""اذكو

 اذإ كلذ عيمج يف “هجح دسفي امنإ هنأ :هللا همحر ””يعفاشلا نعو

 .موصلاب هربتعاو «لزنأ

 «تاروظحملا رئاسب ٌدسْفي ال اذهلو «عامجلاب ٌقّلعتي حلا داسف نأ :انلو

 ئنعم هيف نأ الإ «عامجلاب قلعت ام هب قّلعتي الف «””دوصقم عامجب سيل اذهو
 .مدلا همزليف «مارحإلا روظحم كلذو «ةأرملاب قافترالاو عاتمتسالا

 نوب لحي الو ةرهشلا ءا هيف ملا نال صلات
 .جرفلا نود اميف لازنإلا

 «هجح سَ :ةفرعب يفوقولا لبق نْيليبسلا ٍدحأ يف عَماج نإو) :لاق

 و «هدسفي مل نم يضمَي امك جحلا يف يضمّيو «ةاش هيلعو

 .هيلع ءيش ال يآ )١(

 .لزني مل وأ لزنأ «مارحإلا هب دسفي الو «ةاشلا بجت يأ (۲)

 ٠٠٠/۵. ةيانبلا .ةّرّسسلاو ءنْيَّدخفلا نيب لاخدإلا وه :جرفلا نود اميف عامجلاو

 بلاطملا ئنسأ رظنيو 440/١« رايخألا ةيافك ىف هدمتعاو «لوق اذه (۳)
 1 .ئرخأ لاوقأل ١

 .همارحإ :خسُت يفو (5)

 .ًادوصقم :خسُت يفو (0)



 EY هتامدقمو عامجلا تايانج يف

  CSCC GCG Gaا. واو هاو. . اواو. هو و واهو هه. .اه هو ده و يو هه واه هاه اه هاه هاه .٠

 نمع ليس مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نأ يور ام :هيف لصألاو

 يف نايضميو ءأمد ناقيرُي» :لاقف ع نامرحُم امهو هّنأرما عقاو

 لب نِم جحلا امهيلعو ءامهتجح

TY 

 دعب عماج ول امب ًارابتعا ؛ةندَب بجت :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 يرو ام قالطإ هلع لاو ى قلا

 ا ا ر ر نيج و ذل ءاضقلا وز

 .ءاضق ال هنأل ؛فوقولا دعب ام فالخب «ةاشلاب ىفتكيف «ةيانجلا انعم

 لبقلا ريغ يف هنأ : هللا همحر ةفينح يبأ نعو ءنيليبسلا نيب “ئوس مث
 .ناتياور "نع ناكف ءءطولا انعم رصاقتل ؛ د سفی ر ل 2 ام

 هنع هلقنو ءرجح نبا لاق امك «تاقث هلاجرو )۱٤١(. دواد يبأل ليسارملا (۱)

 ۲٠٠/۲. رابخإلاو فيرعتلا يف

 .۲۳۳/۲ رابخإلاو فيرعتلا «(۱۳۰۹۳ «۱۳۰۸۰) ةبيش يبأ نبا فنصم (۲)

 611١/1١. بلاطملا ئنسأ (۳)

 .هللا همحر يرودقلا مامإلا يأ (5)

 .ربدلا :هدارمو «ةأرملاو لجرلا نم :ليقو «نيليبسلا يأ (5)

 .جحلا دسفي ال يأ (5)

 .هللا همحر ةفينح يبأ نع يأ (۷)

 ريدقلا حتف يف مامهلا نبا لاق .دسفي ال :ةيناثلاو ءهّجح دسفي :ئلوألا (۸)



 هتامدقمو عامجلا تايانج يف ٤

 هادسفأ ام ءاضق ىف هتأرما قرافي نأ هيلع سیلو

 . ةندب هيلعو هَجَح سقي مل : ةفرعب فوقولا دعب عماج نمو

 .اندنع (هادسفأ ام ءاضق يف هتأرما قرافي نأ هيلع سيلو) :لاق

 .امهتيب نم اجرح اذإ هللا همحر '”كلامل ًافالخ

 .امرحأ اذإ :هللا همحر رفزلو

 .هيف اهعماج يذلا ناكملا ىلإ ايهتنا اذإ :هللا همحر "'يعفاشللو

 .هيف ناقرتفيف «ةعقاوملا يف ناعقيف «كلذ ناركاذتي امهنأ : مهل

 لبق قارتفالل نعم الف «مئاق حاكنلا وهو امهنيب عماجلا نأ :انلو

 ةقشملا نم امهقحل ام ناركاذتي امهنأل ؛هدعب الو ءعاقولا ةحابإل ؛مارحإللا

 .قارتفالل ئنعم الف زر ًامَدَت نادادزيف ا ل ؟ ديالشلا

 .(ةندب هيلعو «هجح سف مل :ةفرعب فوقولا دعب عماج نمو) :لاق

 «”يمرلا لبق عماج اذإ اميف هللا همحر يعفاشلل ًافالخ

 دسفي يأ ءحصأ لوألاو : 0/۲

 .٦"اص نيقلتلا (۱)

 .هلوق ررحي (۲)

 هنأل ؛ مهل :حصألاو ءىهل :خسُت يفو «هللا مهمحر يعفاشلاو كلامو رفزل يأ 2

 .؟6#/05 ةيانبلا .مهمالكل عقوأ وه ًاليلد ركذ

 دعب عماج اذإو «هجح دسفي :ةبقعلا ةرمج يمد لبق عماج اذإ هدنع نإف )€(

 077/١. جاتحملا ينغم .للحم هدنع يمرلا نأل ؛دسفي ال :يمرلا



 to هتامدقمو عامجلا تايانج يف

 .ةاش هيلعف : قلحلا دعب ماج نإو

 هثرمع تدق : طاوشأ ةعبرأ فوطي نأ لبق ةرمعلا يف عَماج نمو
 .ًةاش هيلعو ءاهيضْقَيو ءاهبف يضم 7 هس 2

 الو «ةاش هيلعف : َرثكأ وأ ءطاوشأ ةعبرأ اهل فاط ام دعب عّماج اذإو
Ne 

 ."7(هجح مت دقف :ةفرعب فقو نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع "هلوقل

 ."امهنع هللا يضر سابع نبا لوقل :ةندبلا بجت امنإو

 طا «تاقافترالا عاونأ ئلعأ هنأل وأ

 .(ةاش هيلعف يا عب عاج نإو) :لاق

 3 ا امو ‹طيخملا شا نود اسلا ىج يف هيارحإ ءاقبل

 .ةاشلاب يفتكاف «ةيانجلا تفخف

 تدَّسف :طاوشأ ةعبرأ فوطي نأ لبق ةرمعلا يف عَماج نّمو) :لاق

 .ةاش هيلعو ءاهيرضقيو ءاهيف يضميف « هت

 الو «ةاش هيلعف :رثكأ وأ «طاوشأ ًةعبرأ اهل فاط ام دعب عّماج اذإو

 .(هثرمع دسفت

 )١( ةيانبلا .ةيفنحلل ليلد اذه 60 /7606.

 نسح :لاقو «(891) يذمرتلا نئسو )١40٠(« دواد يبأ ننس يف وهو «مدقت (۲)

 .حيحص
 ۳۸٤/۱. أطوملا يف وهو «مدقت (۳)

 .سأرلا ةيطغتو «بيطتلاك )٤(



 هتامدقمو عامجلا تايانج يف ۳٦

 .ًادمعتم عَماج نّمك ناك : ًايسان عماج نمو

 ًارابتعا ؛ةندب هيلعو «نّيهجولا يف سفت :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو
 5 محلا ةهدلغ شرف "يه لا

 يف ةندبلاو ءاهيف ةاشلا بجتف «هنم بتر طحأ تناكف نس اهنأ :انلو
 ."توافتلل ًاراهظإ ؛جحلا

 .(ادمعتم عَماج نمک ناك :ًايسان عماج نّمو) :لاق

 .جحلل دسفم ٌريغ يسانلا عامج :هللا همحر “يعفاشلا لاقو

 .ةهركملاو «ةمئانلا عامج يف فالخلا اذكو

 .ةيانج لعفلا عقي ملف «ضراوعلا هذهب ٌمواعني ٌرَظَحلا :لوقي وه
 ءًاصوصخم ًاقافترا مارحإلا يف قافترالا نعم رابتعاب داسفلا نأ :انلو

 .ضراوعلا هذهب معني ال اذهو

 ةلزنمب «ةركُذُم :مارحإلا تالاح نأل ؛موصلا ئنعم يف سيل جحلاو
 .ملعأ ئلاعت هللاو ءموصلا يفالخب «ةالصلا '*”تالاح

 دع د د د

 )١( رايخألا ةيافك ٠/١ 55.

 .ةرمعلا يأ (؟)

 .ةّنسلاو ضرفلا نيب يأ (۳)

 01١/١. بلاطملا ئنسأ (5)

 .ةلاح :خسُت يفو (0)



 ۷ لصف

 و 04

 لصف

 ديعُي نأ هيلعو «2ةقدص هيلعف : ًائدحُم مودقلا ٌفاوط فاط نمو

 .فاوطلا

 »و ۰

 لصف

 فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا يف

 ديعُي نأ هيلعو ءةقدص هيلعف :ًاثدحُم مودقلا فاوط فاط نّمو) :لاق

 .(فاوطلا
 فاوطلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هب دمعي ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .هطْرَش نم ةراهطلا نوكتف «ىطنملا هيف حابأ هللا نأ الإ ءةالص تيبلاب
 مم هر

 .۲۹/جحلا .4 يتيم بْب اوون :ئلاعت هلوق :انلو

 .ًاضرف نكت ملف «ةراهطلا ِديَق ريغ نم
(Jas رباجلا اهكرتب بجي هنال ؛ةبجاو اهنأ حصالاو ٠ ةنس يه :ليق مث اا ف ك خا و افا ألا ا. 

 )١( رايخألا ةيافك ١/577.

 2(؟7875) نابح نبا حيحص «(950) يذمرتلا ننس يف وهو «مدقت (۲)

 .هفعض نم ىلع درو «هقرط ركذو 4١١/5« رينملا ردبلا يف نقلملا نبا هححصو

 ۳۸/٤. طوسبملا .ه75١1ت «عاجش نب دمحم يفنحلا هيقفلا مامإلا لوق وه (۳)



 فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا ىف ۳۸

 . ةندب هيلعف : انج ناك نإو «ةاش هيلعف : ًاثدحم ةرايزلا فاوط فاط ولو

 .بوجولا هب تبثيف ٠ "لمعلا بجوي "”بخلا نألو

 هلخديو ؛ عورشلاب ًابجاو ٌريصي :ةّنس وهو «فاوطلا اذه يف ٌعَرَش اذإف

 بجاولا نع هتيثر ٌوُندل ًاراهظإ ؛ةقدصلاب ُرَبِجُيف «ةراهطلا كرتب صن

 .ةرايزلا ٌفاوط وهو «هللا باجيإب

 .عوطت وه وفاوط لك يف مكحلا اذكو
 َّصَْقَّنلا لخدأ هنأل ؛(ةاش هيلعف :ًاثلحم ةرايزلا فاوط فاط ولو) :لاق

 .مدلاب ٌرَبجيف «لوألا نم شحفأ ناكف «نكرلا يف

 .(ةندب هيلعف :امج ناك نإو)

 ."'امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور اذك

 ًاراهظإ 4 ةندنلاب ماع س تن تالا نم العا هالا نو

 ۰ .توافتلل

 .هلك مكح هل : ءيشلا رثكأ نأل ؛ اثيحم وأ انج هرثكأ فاط اذإ اذكو

 .ةالصلا ناكرأ نم نكر ةراهطلاو .«ةالص تيبلاب فاوطلا» :ثيدح يأ )١(

 الإ تبثت ال ةينكرلا نأل ؛ًانكر ةراهطلا رصت ملف < ‹يعطقلا ملعلا نود يأ (۲)

 ةيشاح .دحاولا ربخب تبثي بوجولا نأل ؛ةبجاو ةراهطلا انلعج نكلو «يعطقلا صنلاب

 .ها١٠ 78 ةخسن

 .هدجأ مل : ۲ ةياردلا يف لاق (۳)



 ۳۹ فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا يف

 .هيلع َحْبَذ الو «ةكمب ماد ام فاوطلا ديعي نأ لضفألاو

 .(هيلع َحْبَّذ الو «ةكمب ماد ام فاوطلا َديعي نأ لضفألاو)

 .ديعي نأ هيلعو :©"0عَسشلا ضعب يفو

 ؛ًاباجيإ ةبانجلا يفو ءًابابحتسا ثدحلا يف ةداعإلاب موي هنأ حصألاو
 .ثدحلا ببسب هروصقو «ةبانجلا ببسب ناصقُتلا شحفل

 مايأ دعب هداعأ نإو هيلع حبذ ال :ًاثدحم هفاط دقو «هداعأ اذإ مث

 .ناصقنلا ةهبش الإ ائقبت ال :ةداعإلا دعب نأل ؛رحنلا

 يف هداعأ هنأل ؛هيلع ءيش الف :رحنلا مايأ يف ًابْنَج هفاط دقو هداعأ نإو
 .هتقو

 «ريخأتلاب هللا همحر ةفينح يبأ دنع مدلا همزل :رحنلا مايأ دعب هداعأ نإو

 .هبهذم نم فرع ام ىلع

 ٌريثك صَقّنلا نأل ؛دوعي نأ هيلع :ًابْنَج هفاط دقو «هلهأ ىلإ عَجَر ولو

 .رليدج مارحإب ٌدوعيو «هل ًاكاردتسا ؛””دوعلاب ٌرَمؤيف
 لضفألا نأ الإ «هل ٌرباج هنأ انب اَمِل ؛هأزجأ :ةندب ثعَبو دعي مل نإو

 .دوعلا وه

 نإو ءزاج :فاطو ءداع نإ :ًاثدحم هفاط دقو «هلهأ ىلإ َعَجَر ولو
 .ءارقفلل عفت هيفو «ناصقنلا ئنعم فخ هنأل ؛لضفأ وهف :ةاشلاب ثعب

 )١( ةيانبلا .يرودقلا رصتخم خّسُن يأ ۲٠٠/٠.

 ) )۲.ةداعإلاب :ْخَّسُت يفو



 فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا ىف 12

 ةقدص هيلعف : ًاثدحم رّدّصلا فاوط فاط نمو

 .ةاش هيلعف : ًابْيَج فاط ولو

 .ةاش هيلعف : اهنود امف «طاوشأ ةثالث ةرايزلا ففاوط نم كرت نمو

 . اهقوطي ئتح ًادبأ ًامرْحُم يقب : طاوشأ ةعبرأ َكّرَت نمو

 دوعي نأ هيلعف :هلهأ ىلإ عجَر تح ءًالصأ ةرايزلا فاوط فط مل ولو

 .فوطي تح ًادبأ ءاسنلا نع ٌمرحُم وهو نم لاحت مادعنال ؛مارحإلا كلذب

 نود هنأل ؛(ةقدص هيلعف :ًاثدحتم ردّصلا فاوط فاظ نمو) :لاق

 .توافتلا راهظإ نم دب الف ءًأبجاو ناك "”نإو ةرايزلا فاوط
 .حصأ لوألا نأ الإ «ةاش بجت هنأ :هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 ردك ارصقت هالا ةا :هيلقف انج نقاط ولو) لاق

 .ةاشلاب ئقّتكيف «ةرايزلا بفاوط نود وه مث
 هيلعف :اهنود امف ءرطاوشأ ةثالث ةرايزلا يفاوط نم كرب نمو) :لاق

 «ثدحلا ببسب َناصقنلا هبشأف ءٌريسي لقألا كرتب ناصقنلا نأل ؛(ةاش
 .ةاش همزلتف

 يامل فاش تعبيو فرعي ال نا ازعل لمآ ىلإ عجر ولف

 نال فوط "عع اذيأ امر يقب :طاوشأ ةعبرأ كرت نَمو) :لاق

 ٠ الصافي مل هناك راصف ءٌرثكأ كورتملا

 )١( ةيانبلا .ةيلصو :انه اه :نإ 757/64.



 15 فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا يف

 .ةاش هيلعف : هنم طاوشأ ةعبرأ وأ ءرّدّصلا فاوط َكَرَت نمو

 .ةقدصلا هيلعف : رّدّصلا بفاوط نم طاوشأ ةثالث َكَرَت نمو

 .هداعأ : ةكمب ناك نإف : رجحلا فوج يف بجاولا فاوط فاط نمو

 .هأزجأ : ةصاخ رجحلا ىلع هداعأ نإو

 هنآل اش هيلمق هن ظاونشا ةعيرأ وأ «ردصلا فاوط كرت نمو) :لاف
 .هنم رثكألا وأ «بجاولا كرت

 .هتقو يف بجاولل ةماقإ ؛ةداعإلاب موي :ةكمب ماد امو

 .ةقدضلا ةيلعف :ردصلا ةفاوط نم طاوشأ ةثالث كرت نمو :لاق

 :ةكمب ناك نإف :"”رجحلا فوج يف بجاولا فاوط فاط نّمو

 دا ف ان لع تشاو ميطَحلا ءارو فاوطلا نأل ؛(هداعأ

 نْيَتجرفلا لخدّيو «ةبعكلا لوح رودي نأ :رجحلا فوج يف فاوطلاو

 ءهفاوط يف ًاصقُن لخدأ دقف :كلذ لعق اذإف «ميطحلا نيبو "اهنيب نينا

 .عورشملا هجولا ىلع فاوطلا ًايدؤم نوكيل ؛ هّلك هداعأ :ةكمب ماد امف

 «كورتملا وه ام ئفالت هنأل ؛(هأزجأ :ةصاخ رجِحلا ىلع هداعأ نإو)

 لخدَي مث «هرخآ ىلإ يهتني ىتح ءرججلا جراخ هنيمي نع ّذخأي نأ :وهو
 .تارم عبس هلعفي اذكه ءرخآلا بناجلا نم جرخيو «ةجرفلا نم رجلا

 .ةفرشملا ةبعكلا رجح ميطحلا يأ )١(

 .ه149 ةخسن ةيشاح .ةفرشملا ةبعكلا يأ (۲)



 فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا يف 4

 .مد هيلعف : هدي ملو «هلهأ ىلإ عجر نإف

 رخآ يف ٍردَّصلا فاوطو ءءوضو ريغ ىلع ةرايزلا فاوط فاط نّمو
 .ٌمد هيلعف : ًارهاط قيرشتلا مايأ

 همحر ةفينح يبأ دنع نامد هيلعف : اج ةرايزلا فاوط فاط ناك نإف
 .دحاو مد هيلع : الاقو هللا

 ناصْقَن نكمت هنأل ؟(ٌمد هيلعف :هْدِعُي ملو «هلهأ ىلإ عجر نإف) :لاق
 TT «عبرلا نم بيرق وه ام كرتب هفاوط يف

 يف ردّصلا فاوطو ءءوضو ريغ ىلع ةرايزلا فاوط فاط نّمو) :لاق
 .مد هيلعف :ًارهاط قيرشتلا مايأ رخآ

 همحر ةفينح يبأ دنع نامد هيلعف :ًابْنِج ةرايزلا فاوط فاط ناك نإف

 ردصلا فاوط لقنُي مل :لوألا هجولا يف هنأل ؛(دحاو مد هيلع :الاقو هللا

 هرم تدخلا يبس ةزايزلا هفاوط :داعإو» جاو هل "؟ةرايزلا :فقاوط لإ

 هيلإ لقني الف «بحتسم وه امنإو «بجاو
 ّقِحّتسم هنأل ؛ةرايزلا فاوط ىلإ ردصلا ُفاوط َلَقْنُي :يناثلا هجولا يفو

 ءرحنلا مايأ نع ةرايزلا فاوطل ًارّمخؤم ءردصلا فاوطل ًاكرات ٌريصيف «ةداعإلا

 هنأ الإ ."'فالخلا ىلع ءرّخآلا ريخأتبو «قافتالاب ردّصلا كرتب مدلا بجيف

 .اًنيب ام ىلع «عوجرلا دعب ٌرمْوَي الو «ةكمب ماد ام ردصلا يفاوط ةداعإب رمْوي

SNe يح «تيبلا عبر يأ )١( 

  (0.امهدنع دحاو م مدو «هدنع نامد بجي هنإف « هيبحاصو مامإلا نيب يأ



 ۳ فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا يف

 : ةكمب ماد امف : لَحو ءءوضو ريغ ىلع ىعسو «هترمعل فاط نمو

 .هيلع ءىش الو ءامهديعي

UESمد هتاف  
 . مات هجحو مد هيلعف : ةورملاو افصلا نيب ىعسلا رَت نمو

 ماد امف :لحو «غوصو ريغ ىلع یعسو «هترمعل فاط نمو) : لاق

 .(هيلع ءىش الو ءامهديعي :ةكمب

 .ثدحلا ببسي هيف صْقَّنلا نكمتلف :فاوطلا ةداعإ امأ
 .فاوطلل عبت هنألف : يعسلا امأو  klوايل :

 .ناصقنلا عافترال ؛هيلع ءيش ال :امهداعأ اذإو

 ءهيف ةراهطلا كرتلا ؛ (مد هيلعف : يعي نأ لبق هلهأ ئلإ عَجَر نإو) :لاق

 سب ناضشلاو د| «نكرلا ءادأب لذحتلا عوقول ؛ دوعلاب رمؤي الو

 .هب دّيعم مفاوط رْثِإ ىلع هب ئتأ هنأل ؛ءيش يعسلا يف هيلع سيلو
 "”حيحصلا يف «يعسلا عي ملو «فاوطلا داعأ اذإ ""ذكو

 ؛(مات هجَحو «ٌمد هيلعف :ةورملاو افصلا نيب يعسلا كرت نَمو) :لاق

 .“داسفلا نود «مدلا هكرتب همزليف ٠ اندنع تابجاولا نم يعسلا نأل

 .هيلع ءيش ال يأ )غ0(

 :يعسلا دعي ملو فاوطلا داعأ ول هنأ نم ةيفنحلا نم قيرف لوق نع هب زرتحا (۲)
 .7757/864 ةيانبلا .مد هيلع ناك

 .7757/86© ةيانبلا .نكرف :يعفاشلا دنع امأو (۳)

 .جحلا داسف يأ )٤(



 فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا يف 2

 . مد هيلعف : تافرع نم مامإلا لبق ضافأ نمو

 .(مد هيلعف :وتافرع نم مامإلا لبق ضافأ نّمو) :لاق

 «فوقولا لصأ ّنكرلا ّنأل ؛هيلع ءيش ال :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 .ءيش ةلاطإلا كرتب هّمزلي الف

 ةدليصلا هيلع. هلوقل ؛ةجاو يملا تورغ ىلإ ةمادتمالا نأ الو

 .مدلا هرتب ب جيف «۲سمشلا بورغ دعب اوعفداف» :مالسلاو

 ءًاراهن فقو نم ىلع :فوقولا ةمادتسا نأل ؛ًاليل فقو اذإ ام فالخب

 .اليل ال

 رهاظ يف «مدلا هنع طقسي ال :سمشلا بورغ دعب ةفرع ىلإ داع نإف

 .ًاكردتسم ٌريصي ال كورتملا نأل ؛“ةياورلا

 ."بورغلا لبق داع اذإ اميف ””اوفلتخاو

 )١( جاتحملا ينغم ١/448.

 .ةفرعب فوقولا يف ةمادتسالا يأ (7)

 يبنلا لعف نم ةياكح وهو ءرمألا ةغيصب هدجأ مل : ٤١/۲ ةياردلا يف لاق (۳)

 .(۱۲۱۸) ملسم دنع هنع هللا يضر رباج ثيدح يف ءملسو هيلع هللا یلص

 وه حيحصلا نأ يرودقلا حرش نع لقن 774/0 ةيانبلا يف ينيعلا نكل (5)

 .مدلا طوقس

 .هللا مهمحر رفزو ةثالثلا ءاملعلا يأ (5)

 .طقسي :هيبحاصو مامإلا دنعو ءطقسي ال :رفز دنعف (6)



 0 فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا ىف

 .ٌمد هيلعف : ةفلدزملاب فوقولا لر نمو
 .ًالحاو مد هيفكيو مد هيلعف : اهّلك مايألا يف راّمجلا يمر كرت نمو

 .مد هيلعف : دحاو موي يمر كرت نإو

 . ةقدصلا هيلعف : ثالثلا رامجلا ئدحإ يمر َكّرَت نمو

 .تابجاولا نم هنأل ؛(مد هيلعف :ةفلدزملاب فوقولا كرت نمو) :لاق

 كرت ققحتل ؛(مد هيلعف :اهّلك مايألا يف ٍراَمجلا يمر كرب نّمو) :لاق
 ا

 .قلحلا يف امك ءّدِحَّتم سنجلا نأل ؛(دحاو مد هيفكيو)

 فرعي مل هنأل ؛يمرلا مايأ ريخآ نم سمشلا بورغب ققحتي امنإ كرتلاو
 ىلع اهيمريف ءٌةنِكْمُم ةداعإلاف :ةيقاب ٌمايألا تماد امو «“اهيف الإ برق
 .امهل ًافالخ «هللا همحر ةفينح يبأ دنع ٌمدلا بجي :اهريخأتب مث «"”فيلأتلا

 .مات كس هنأل ؛(مد هيلعف :راحاو موي يمر كرت نإو) :لاق

 نأل ؛(ةقدصلا هيلعف :ثالثلا راّمجلا ئدحإ يمر َكَرَت نَمو) :لاق

 كورتملا نوكي نأ الإ لأ كورتملا ناكف ءٌدحاو كنت مويلا اذه يف لكلا

 .رثكألا كرت دوجول ؛مدلا همزلي ٍلئتيحف :فصنلا نم ٌرثكأ

 .يمرلا مايأ يأ (۱)

 .بيترتلا ىلع ينعي (۲)



 فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا ىف 661

 .مد هيلعف : رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمج يمر َكَرَت نإو
 - 2 أذ ۶ 059 ۶ و ےس

 فصن ٍةاصح لكل قدصت : اثالث وأ نيتاصح وأ ةاصح اهنم َكَرَت نإو

 .ءاش ام صيف : ًامد غلبي نأ الإ «عاص

 ةفينح يبأ دنع مد هيلعف : رحنلا مايأ تضم ئتح قلحلا رّخآ نّمو

 . هللا همحر

 ("'هنأل ؛(مد هيلعف :رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمج يمر َكّرَت نإو) :لاق
 اتر ولا اذه فط لك

 :"اهنم َرثكألا كرت اذإ "”ذكو

 ٍةاصح لكل قّدصت :ًاثالث وأ نْيتاصح وأ ًةاصح اهنم كرب نإو) :لاق
 وه كورتملا نأل ؛(ءاش ام ””صقنُيف : “امد غلي نأ الإ «عاص فصن
 ةقدصلا هيفكتف «لقألا

 يبأ دنع مد هيلعف :"”رحنلا مايأ تضم ئتح قلحلا رّخخأ نَّمو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح

 .ةبقعلا ةرمج يمر يأ )١(

 .مد هيلع يأ )۲(

 .ةبقعلا ةرمج نم يأ (۳)

 فلتخت ةميقلا هذهو «مدلا ةميق ةاصح لكل قدصت ام ةميق غلب اذإ ينعي (5)
 .نامزلا بسحب

 .مولعملاب .صقنيف :خسُت يف تطبضو (0)
 .ناكملاب قلعتملا ريخأتلا يتأيسو «نامزلاب قلعتي ٌرخأت اذه (0)



 ۷ فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا ىف

 . نيهجولا ىف هيلع ءىش ال : الاقو «ةرايزلا فاوط رّخأ اذإ اذكو

 مد هيلعف «قيرشتلا مايأ ْتَضَم ىتح «(ةرايزلا فاوط رخأ اذإ "'اذكو
1 

 1 دغ

 .("نيهجولا يف هيلع ءيش ال :الاقو)

 يكسن لع كس ميدقت يفو ,””يمرلا ريخأت يف “فالخلا اذكو

 .حبذلا لبق قلحلاو يمرلا لبق نراقلا ِرْحّو «يمرلا لبق قلحلاك

 رَخآ ءيش ءاضقلا عم بجي الو ءءاضقلاب ٌةكرادتسُم تاف ام نأ :امهل

 ىلع اکسس مّدق نم» :لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا ت :هلو

 اف ك

 «ناكملاب تقم وه اميف دلا ُبجوي ناكملا نع َريخأتلا نألو
 :نامزلاب تقوم وه اميف نامزلا نف ٌريحاتلا اذكف ارينإلاع

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع مد هيلع اذكو يأ )١(

 .ةيادهلا تاعبط يف تبثم :هدنع مد هيلعف :قيرشتلا مايأ تضم ئتح :هلوق (۲)

 .ةرايزلا فاوط ريخأتو «قلحلا ريخأت يف يأ ()

 .هللا مهمحر هيبحاصو ةفينح يبأ نيب يأ (6)

 يمر رخأ اذإ اذكو «يناثلا ئلإ لوألا مويلا نم ةبقعلا ةرمج يمر رخأ نأب (6)

 ىلع يدعس ةيشاح .عبارلا ىلإ ثلاثلا نم وأ ء«ثلاثلا ىلإ يناثلا مويلا نم رامجلا

 ۲۷٠/٠. ةيانبلا رظنيو «ةيادهلا

 نع وه امنإو «هنع هللا يضر دوعسم نبا نع هدجأ مل 5١/7: ةياردلا يف لاق ()

 )١5908(. فنصملا يف هانعمب ةبيش يبأ نبا دنع وهو ءامهنع هللا يضر سابع نبا



 فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا ىف 22

 .مد هيلعف : مرحلا ريغ يف رحنلا مايأ يف َقَلَح نإو

 ةفينح يبأ دنع مد هيلعف : رّصَقو «مرحلا نم جرخف ءرمتعا نمو

 . هللا امهمحر ٍدمحمو

 . هيلع ءىش ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .مد هيلعف :مرحلا ريغ يف رحنلا مايأ يف ""قّلَح نإو) :لاق

 قس لأ عم و ی قت عزفت شا
 .هللا امهمحر دمحمو

 .(هيلع ءيش ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 يف فسوي يبأ لوق «“"ريغصلا عماجلا» يف َرَكَذ :هنع هللا يضر لاق

ET 
 ينوب قلحلاب محلا يف ترج “"ةّتسلا نأل ؛“قافتالاب وه :ليق
 .مرحلا نم ا

 .يدعس ةيشاح .قلح ول كلذكو (۲)

 .۹۸ص )۳(

 .مرحلا جراخ قلح اذإ يأ (5)

2 

 رباج اهاكح امك «ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا ةجح يف ةروهشم ةّنس يهو (1)

 .(۱۲۰۸) ملسم حيحص يف هنع هللا يضر

 ل ناكم يأ (۷)



 2 فاوطلاب ةقّلعتملا تايانجلا ىف

 . عامجإلاب «نامزلاب تقم ٌريغ : ةرمعلا يف ٌّقْلَحلاو ٌريصقتلاو

 .فالخلا ىلع هنأ حصألاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛مرحلاب صتخم ريغ قلحلا :لوقي وه

 ."”هرحلا ريغ يف اوقّلَحو «ةيبيدحلاب اورصحأ هباحصأو

 «ةالصلا رِخآ يف مالسلاك راص :ًالّذحم لعج امل قلحلا نأ :امهلو

 «مرحلاب َصّيخا :ًاكسُت راص اذإف اللحم ناك نإو اهتابجاو نم هنإف
 .حبذلاك

 .هيف اوقَلح مهّلعلف «مرحلا نم :ةيبْيَدحلا ضعبو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع ناكملاو نامزلاب تقني '”قلحلا نأ :لصاحلاف

 .امهب تقوي ال :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 .نامزلا نود «ناكملاب تقوی :هللا همحر دمحم دنعو

 :ةاكملا نود« نام لا تقوتي هللا همر فز دفعو

 قح يف امأو «مدلاب نيمضتلا قح يف تيقوتلا يف فالخلا اذهو

 .قافتالاب «تقوتتي الف :للحتلا

 ؛(عامجإلاب «نامزلاب تقوم ٌريغ :ةرمعلا يف قلَحلاو ٌريصقتلاو) :لاق
 © توم هنأل ناكملا فالخب تب تقوي ال ةرمغلا لضأ نأ

 .(177:0) ملسم حيحص )١540(« يراخبلا حيحص (۱)
 .جحلا يف يأ (۲)

 مرحلاب تفقوتي الو « هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ لز اذهو « مرحلاب يأ )۳(
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0 200 47 sali. 22 2 ےک 1+ 

 .اعيمج مهلوق يف هيلع ءيش الف : رصقو عجر ىتح رصقي مل نإف
0 05 7 2 2 » 

 ءهللا همحر ةفينح يبأ دنع نامد هيلعف : حبذي نأ لبق نراقلا قلح نإف

 . دحاو مد هيلع بجي : امهدنعو

 مهلوق يف هيلع ءيش الف :رّصَقو جر ئتح رّصقُي مل نإف) :لاق
 .(ًاعيمج

 همزلي الف «هناكم يف هب ئتأ هنأل ؛داع مث ءرمتعملا جرخ اذإ :هانعم

 هامش

 همحر ةفينح يبأ دنع نامد هيلعف :حبذّي نأ لبق نراقلا قلح نإف) : لاق

 نع حبذلا ريخأتب مدو «حبذلا دعب هّتاوأ نأل ؛هناوأ ريغ يف قلحلاب مد :(هلل

 .قلحلا

 ,e u «لوألا وهو «(دحاو مد هيلع بجي :امهدنعو)
 ل

 : يس .باوصلاب ملعأ /يلاعت هللاو «هانلق ام لع «ءىش

 د د د دع د

 .71/0/60 ةيانبلا .هللا همحر فسوي ىبأ دنع

 .مرحلا ىلإ يأ )١(



GOGO GOG GQ ¢ ¢ ¢ ¢هوو هو اه وه هه  GGG.٠ 66و هو. و و واوا.  

 ديصلا ءازج ىف

 هلوقل ؛لالح رحبلا ديصو 7 ىلع ٌمَرَحَم ربلا ديص نأ مّلعإ 3
 00 ا قف رايكم و ْمُكَل اعلم ,هماعطو رحبلا دیص کل لجأ :ئلاعت

 .45/ةدئاملا .#اًمّرح رمد

 .ربلا يف هاوئمو هدلاوت نوكي ام :ربلا ديصو

 و نوكيا وتلا ديصو

 هللا لوسر ””ئنثتساو «ةَقلِخلا لصأ يف شحوتملا عنتمملا :وه ديصلاو
 «بئذلاو ءٌروقعلا بلكلا :يهو «قساوفلا سمخلا ملسو هيلع هللا یلص

 :ىدالا تاد ايناذ“ رفحا لاو با[ حلاو"( ةادجلاو

 يبأ نع يورملا وه «فّيجلا لكأي يذلا ُباَرُعلا :بارُلاب ٌدارملاو
 .هللا همحر فسوي

 .ةميركلا ةيآلا يف قساوفلا سمخلا لوخد مدع ملسو هيلع هللا ئلص نّيِب يأ )١(

 .(۱۱۹۸) ملسم حيحص «(۱۸۲۸) يراخبلا حيحص (۲)



toديصلا ءازج يف  

 . ءازجلا هيلعف : هلت نم هيلع لد وأ ءًاديص مرحملا لق اذإو

 .(ءازجلا هيلعف :هّلَتَق نم هيلع لد وأ «أديص مرحلا لت اذإو) :لاق

 ادعم نی لک نمو يح تاو دیکلآ وشال # : ئلاعت هلوقلف : لتقلل ءازجلا امأ

 .ءازجلا ٠٥ « e /ةدئاملا .ةيآلا .# ٍعل نلت ام لم ءارجف

 ا :لوقي وه «هللا همحر ("”يعفاشلا فالخ اهيفف : ةلالدلا امأو

 .الالح لالحلا ةلالد هبشأف ‹ لتقب تسيل ةلالدلاو «لتقلاب قلعت

 0 هللا ىضر ةداتق ىبأ ثيدح نم انيور ام :انلو

 .”ءازجلا لادلا ىلع نأ ىلع سانلا عمجأ : هللا همحر "ءاطع لاقو

 .مارحإلا تاروظحم نم ةلالدلا نألو

 «هيِراوتو هيثحوتب نيا "وه ذإ ءديصلا ئلع نمألا تيوفت ”اهنأو

 .فالتإلاك "”راصف

 )١( جاتحملا ينغم ١/0175.

 .«؟متللد له» :هيفو )١١95(.« ملسم حيحص يف وهو «مارحإلا باب لوأ يف (۲)

 نم ءامهنع هللا يضر سابع نبا ذيملت «يكملا حابر يبأ نب ملسأ نب ءاطع (۳)
 47/1١. ظافحلا ةركذت .(ه5١١ - ه11) .مهثدحمو ةكم لهأ يتفم «نيعباتلا ءاهقف

 نم راحأ نع وري ملو :لاق يواحطلا نع (طوطخم) نايبلا ةياغ يف لقنو (5)
 .اعامجإ راصف «كلذ فالخ ةباحصلا

 .هنأو :خسُت يفو «ةلالدلا يأ )٥(

 .ديصلا يأ )١(

 .هنمَأ ةلازإ يأ (۷)
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 ل 2 2

 .ءيش هيلع نكي مل : مرحلا يف الالح لادلا ناك ولو

 ام كرتب "”نمضيف ءضّرعتلا نع عانتمالا مرتلا همارحإب مرحملا نألو

 .عدوملاك ‹همزتلا

 .هتهج نم مازتلا ال هنأل ؛لالحلا فالخب

 .هللا امهمحر ””رفزو فسوي يبأ نع يور ام ئلع «ءازجلا "هيف نأ ئلع
 ءديصلا ناكمب ًاملاع لولدملا نوكي ال نأ :ءازجلل ةبجوملا ةلالدلاو

 لع ا ال ريغ قو هديك ولا رفح «ةلالدلا يف هقدصي نأو
4 

 .*تذكبلا

 مِل ؛(ءيش هيلع نكي مل :مرحلا يف ًالالح لادلا ناك ولو) :لاق
ONEا  

 .ةلالدلاب يأ )١(

 .ءازجلا مرحلا ديص ىلع لالحلا لد اذإ اميف يأ (۲)

 مامإلا دنع نأ هنم مهفيو ۲۸/١ ةيانبلا .يخركلا رصتخم يف هركذ (۳)

 .ليلق دعب هركذأس امك «هيلع ءيش ال :دمحمو

 .لاذلا رسكب خست كانهو ۲۸۳/١ ةيانبلا .لاذلا حتفب (5)

 ىلع ًارصتقم ءازجلا ناك :مرحلا ديص ىلع َلالحلا لد اذإ َلالحلا نإف (ه)
 نيدباع نبا رظنيو «ه۷۹۷ ةخسن ةيشاح .ءيش لادلا ىلع نوكي الو ءلتاقلا

 ريهاشملا يف ام ىلع «مثإلا الإ هيلع ءيش ال لالحلا لادلا نأ :هيفو 5 ٥۷۲
 ها .بتكلا نم
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£ 3 

 . ءاوس : دئاعلاو ءىئدتبملاو .ىسانلاو دماعلا كلذ ىف ءاوسو
 ت و

 يف ديصلا ٌمَوقي نأ : هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ءازجلاو

 . ةّيرب يف ناك اذإ هنم عضاوملا برقأ يف وأ هيف ليف يذلا ناكملا
 35 م 001 5 م

 : ءادفلا يف ريخم وه مث «لدع اوذ هموقيف

 . ايده هثميق تغلب نإ هَحَبْدو ءايدَه اهب عاتبا ءاش نإ

 نيكسم لك ئلع «نيكاسملا ئلع قّدصتو ءًاماعط اهب ئرتش ثا ءاش نإو

 . ريعش وأ رمت نم ًاعاص وأ رب نم عاص فصن

 هّبوجو يتعب نامض هنأل ؛(يسانلاو ماعلا "كلذ يف ءاوسو)
 .لاومألا تامارغ هبشأف «فالتإلا

 .فلتخي ال "'* بجوملا نأل ؛ ؛ (ءاوس :"دئاعلاو ٌةىدتبملاو) :لاق

 ديصلا مومي نأ :هللا ا فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ءازجلاو) :لاق
 .ةيرب يف ناك اذإ ءهنم عضاوملا برقأ يف وأ «هيف لق يذلا ناكملا يف

 :ءادفلا يف رّيخم وه مث ءلّدَع اوذ هموقيف

 .ًايدَه هثميق تغلب نإ هَحَبَدو ءايْلَه “اهب عاتبا ءاش نإ ١-
 لك لع + نيكاسلا ارض قد واما اهب رفا ءاق نويت

 .نامضلا بوجو يف يأ )١(

 .5868 / © ةيانبلا .لتقلاب دوعلا هب دارملا نوكي نأ الإ «ًايناث يناجلا يأ (0

 .لتقلا يأ )۳(

 .ةميقلاب يأ ()



 00 ديصلا ءازج يف

 .رِب نم عاص فصن نم لقأ َنيكسملا مِطُي نأ زوجي الو

 . ماص ءاش نإو

 قاش : يبظلا يفف : ريظن هل اميف ريظنلا ءايصلا يف بجي : دمحم لاقو

 يفو ةرفج : : عوبريلا يفو «َقاَنع : بنرألا يفو ءةاش : مهلا يفو

 . ةرقب : شحّولا رامح يفو «ةندب : ةماعلا

 رب نم عاص فصن نم لقأ َنيكسملا ٌمِعطُي نأ زوجي الو

 .ئلاعت هللا ءاش نإ "”ركذن ام ئلع ء(ماص ءاش نإو ۳

 اهي ريظنلا ليلا يف و ا -- يعفاشلاو (دمحم لاقو)

 بش لا يفو ةاش يلا يف :ريظن هل

 .(ةرقب :شخحّولا رامح يفو ءةئدب :ةماعتلا يفو «ةرْفَج :عوبرريلا

 ٠٥. /ةدئاملا .4 ِرَمّتلأ نم لد ام لَم ءارجف # : ىلاعت 0

 ای نورك ال ةميقلا نأل ؛ةروص لوتقملا هبشي ام : معّنلا نم

 ةماعّتلا يف ٌرظْنملاو ةقلِخلا ثيح نم ريظنلا 0

 .هاّنيِب ام ىلع «بنرألاو شحولا رامحو يبظلاو

 و يل :مّيضلأ ١ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 يفو ¢ TP :بنرألا يفو قاش :

 .ليصفتلاب هلك اذه ركذيس هللا همحر فّئصملا نإف «نيتحفص دعب ًابيزق )١(

 ١//011. بلاطملا ئنسأ (۲)

 .قانعلا نود ام :ةرفجلاو «لوحلا غلبي مل ءزعملا دلو نم ئثنألا :قاتعلا ()

 )٤( يذمرتلا ننس «(۳۸۰۱) دواد يبأ ننس )80١(« نابح نبا هححصو )9955(«

E ةياردلا 



GQ SS ®ه ها هو . اة. و و هاو و ا ه هو ىو ا. هه يلهو يه هلو هه هه هه هج هو هه هه هه ىو  

 رولا لكم« ا هيف بحت لا هر اع ظنا ل نسل اهو
 .امههابشأو ةمامحلاو

 ل

 ةهباشملا تبثيو ماش ةمامحلا يف بجوي هللا همحر "”يعفاشلاو

 )4( مساق ع فق
 ١ ردهيو < NES اهي

 و ا م 5 1 5

 لثملا وه :قلطملا لثولا نأ :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبألو
 5 و 8 2

 هنوكل ؛ىنعم لثولا ىلع لوحف هيلع لمحلا ّْنِكمُي الو «ىنعمو ةروص

 .عامجإلاب ءًادارم هنوكل وأ «دابعلا قوقح يف امك «عرشلا يف ًادوهعم

 * صيصختلا :هدض يفو «*يمعتلا نم هيف اَمِل وأ

 )١( بلطملا ةياهن /٤۲۲« عومجملا 450/1.

 .789/ © ةيانبلا رظنيو «ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ةاشلاو ةمامحلا نيب يأ (۲)

 نأ :بعلا :لاقيو ءاديدش ًاعرج هعرجو صم الب ءاملا برش :وه بلا (6)
 فالخب ءاذكه برشي ُماّمحلاو «ًعرجلا عطقي نأ ريغ نم ةرم دعب ةرم ءاملا برشي
 .78// © ةيانبلا .رويطلا رئاس

 .تّوص :ماّمحلا رده (5) رص رص رس

 سيل امو «ريظن هل ام لوانتي هنأل ؛ ميمعتلا نم ىنعم لثملا رابتعا يف اَمِل يأ (5)

 .كلذ هل

 لمعلاو «طقف ٌريظن هل ام هلوانتل ؛صيصختلا :ةروص لثملا رابتعا يفو يأ (5)

 .ئلوأ ميمعتلاب



 ٠ جو و و هو وأو يه و. هو وه وهو هوو وله هوه هاو هاو واود ه هاهو هاه هاه هاه ده هه هه ههه

eيشحولا مُحّنلا نم لك ام مف دولا  

 u وبأ هلاق اذك «يلهألاو يشحولا ىلع لطي :مَعّنلا :مس

 0 ا

 .نييعملا باجيإ نود «هب ٌريدقتلا < د

 E دا اساس هاذ «لتاقلا ىلإ ٌرايخلا مث

 . هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح

 «كلذ ىف نّيَمكحلا ىلإ ٌرايخلا :هللا امهمحر '”يعفاشلاو دمحم لاقو

 .انركذ ام ىلع ءٌريظنلا بجي :يدهلاب امكح نإف

 فسوي وبأو ةفينح وبأ لاق ام ئلعف :مايصلاب وأ ماعطلاب اًمكَح نإو

 ا

 .حصأ لوألاو ۲۹٠/٠: ةيانبلا يف لاق .ديبع وبأ :خسُن يفو )١(

 هل «ةغللاو بدألاو وحنلاب ملعلا ةمثأ نم «ئنثملا نب رمعُم وه ةديبع وبأ :تلق

 .۲۷۲/۷ مالعألا «ةئاملا براق دقو ه٠ ١9 ةنس هللا همحر يفوت ء«فّلؤم ٠٠١ وحن

 «فّنصملا بيرغلاو «ثيدحلا بيرغ بحاص «مألس نب مساقلا وهف :ديبع وبأ امأو
 ٠۷١/١. مالعألا يف ةمجرت هل ,ه77 4 ةنس هللا همحر يفوت «دهتجملا هيقفلا مامإلا

 ةغللاب ملعلا ةمئأ دحأو «برعلا ةيوار «يعمصألا بيرق نب كلملا دبع (۲)
 يلكرزلل مالعألا «نيعستلا براق دقو ه5١١ت «ةريثك فيناصت هل «نادلبلاو رعشلاو

74. 

 .«ديص :عبضلا» :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق نم هللا همحر دمحم مامإلا يأ (۳)

 )٤( عومجملا 579/17.
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 برقأ ٌربتعُي : ارب عضوملا ناك نإف ءهّباصأ يذلا ناكملا يف نامّوقيو

 .هيلإ عضاوملا

 يف امك «هيلإ ٌرايخلا نوكيف «هيلع نّمب ًاقفر عرش رييختلا نأ :امهل
 .نيميلا ةرافك

 كن ٍلَدَع اود وي مکی :لاعت هّلوق :هللا امهمحر یعفاشلاو رامحملو

 .40 /ةدئاملا .ةيآلا .€ ًايَدَم

 ٍِ ۴ ع ك ب > ا
 لوعفم وأ 2 وب مکی :ئلاعت هلوقل ريسفت هنال ؛ابوصنم يدهلا ركذ

 رس هو

 .مكحلا مكحل

 .امهيلإ ٌرايخلا نوكيف :وأ :ةملكب مايصلاو ماعطلا ركذ مث

 .عوفرم هنأ ليلدب «يدهلا ىلع ال «ءازجلا ىلع ْتَفِطُع ةرافكلا :انلق

 ملف «ٌعوفرم :40/ةدئاملا .4 اًماّيِص َكِلَد ُلَدَع وأ :لاعت هّلوق اذكو
 مث .فّلتملا ميوقت يف امهيلإ عَجرُي امنإو «نّيمكحلا رايتخا ةلالد اهيف نكت

 .هيلع نم ىلإ كلذ دعب ٌرايتخالا
 فالتخاب مّيِقلا فالتخال ؛(هَباصأ يذلا ناكملا يف ""ناموقيو) :لاق

 .نكامألا

 (هيلإ عضاوملا برقأ ٌربتعُي) :ديصلا هيف عاب ال «(اَرَب عضوملا ناك نإف)

 .ىرتشيو هيف عابي امم

 ىلعو «فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىلع يأ «فّتملا ناّمكحلا موق يأ )١(



 0۹ ديصلا ءازج يف

 .اهريغ يف ماعطإلا روجيو «ةكمب الإ حبذي ال يدهلاو
 م ها اوك و

 .ةكم ريغ يف زوجي موصلاو

 دع ا : طوحأ هال و تك "يكول 6

 .دابعلا قوقح ىف امك ءطّلَغلا

 .صنلاب انه اه مئكملا ربتعي :ليقو

 .4 ةبعكْل علب ايده :ئلاعت هلوقل ؛(ةكمب الإ حبذي ال يدهلاو) :لاق

 .46 /ةدئاملا

 .(اهريغ يف ماعطإلا زوجيو) :لاق

 ةعسوتلا : عماجلاو .يدهلاب هربتعي وه «هللا همحر "”ىعفاشلل ًافالخ

 .مرحلا ناكس ىلع
 امأ «نامز وأ ناكمب صتخّيف «ةلوقعم ريغ ةبرق يدهلا :لوقن نحنو 2 2 ك ى

 ِ ع ىو او
 .ناكمو نامز لك يف ةلوقعم ةبرقف ةقدصلا

 .ناكم لك يف ةبرق هنأل ؛(ةكم ريغ يف زوجي موصلاو) :لاق 78 عي ى2 ع 3 و 5

 .هللا مهمحر خياشملا يأ )١(

 باب نم وه امنإو «ةداهشلا باب نم سيل هنأل ؛يفكي دحاولا مكحلا يأ (۲)

 .۲۹۳/۰ ةيانبلا .ربخلا

 .۲۰۲/۲ مألا (۳)
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 .ماعطلا نع هأزجأ : ةفوكلاب يدهلا َحَبْذ نإف

 . ةيحضألا يف هئزجي ام ياهي : يدهلا ئلع ٌرايتخالا حقو اذإو

 .(ماعطلا نع هأزجأ :ةفوكلاب يدهلا حَبَذ نإف) :لاق

 ال ةقارإلا نأل ؛ماعطلا ةميقب ءافو هيفو ءمحللاب قصت اذإ :هانعم

 .هنع بونت
 ؛(ةيحضأللا يف هئزجي ام يرلهپ :يدهلا ىلع رايتخالا عقو اذإو) :لاق

 .هيلإ فرصنم :يدهلا مسا قلطم نأل

 نأل ؛اهيف مَحّنلا ٌراغص ءىزجي :هللا امهمحر يعفاشلاو محم لاقو

 ."”ةرفجو ًاقاّنع اوبجوأ مهنع هللا يضر ةباحصلا

 هجو ىلع راغصلا زوجي :هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو

 .قّدصت اذإ ينعي «ماعطإلا

 هنأل ؛اندنع ماعطلاب ْفّلتملا موقي :ماعطلا ىلع "”رايتخالا عقو اذإو

 .هثميق ٌربتعُتف «نومضملا وه

 .ًاقلطم ال «معنلا نم هلثم ٌريغص :يلثملا ديصلا نم ريغصلا يف بجاولا )١(

 ٤۹/۷. عومجملا

 )١( أطوملا ١/ »5١5ةبيش يبأ نبا فنصم )١557١(« ةياردلا رظنيو 247/17

 رابخإلاو فيرعتلا ۲۳۷/۲.

 .لتاقلا رايتخا يأ (۳)
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 نم اص فصن نيكسم لك ئلع قصت : ًاماعط ةميقلاب ئرتش ثا اذإو

 نم لقأ َنيكسملا معطي نأ زوجي الو «ريعش وأ رمت نم ًاعاص وأ ت

 . عاص فصن

 وس ىع

 بفصن لك نع موصي مث ءًاماعط لوتقملا موقي : : مايصلا راتخا نإو

 .ًاموي ريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص
 قّدصت ءاش نإ :ٌرّيخم وهف : عاص يفصن نم لقأ ماعطلا نم ضف نإف

 .ًالماك ًاموي هنع ًماص ءاش نإو هب

 . هصقُن ام نوض : هنم اوضع عطق وأ «هرعش فتن وأ «ًاديص حرج ولو

eعاص ًفصن نيكسم لك ئلع ق قدصت :ًاماعط ةميقلاب ئرتش  

 نم لقأ نيكسملا مِيْطُي نأ وجي الو «ريعش وأ رمت نم ًاعاص وأ رب نم
 :عرتشلا يف ةويهعسلا ىعاام لإ فرب روكذتلا ماعطلا نأل ؛(عاص فصن

 فصن لك نع ٌموصي مث ءًاماعط لوتقملا موي :مايصلا راتخا نإو)
 لوتقملاب مايصلا ريدقت نأل ؛(ًاموي ريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص

 هجولا اذه ىلع ٌريدقتلاو «ماعطلاب هانردقف «مايصلل ةميق ال ذإ «نكمم ريغ
 .ةيدفلا باي يفامك و عرشلا يف ةرهعب

 قّدصت ءاش نإ :ريخم وهف :عاص يفصن نم لقأ ماعطلا نم َلَضَق نإف)

 .عورشم ريغ موي نم لقأ مولا لآل «(ةلماك امری ھم ماا ر

 وأ «بجاولا دق معطي :نيكسم ماعط نوف بجاولا ناك نإ كلذكو

 .انلق اّمِل ؛ًالماك ًاموي ُموصي

 ام َنِمَّض :هنم ًاوضع طق وأ «هرعش فتن وأ ءاديص َحَرَج ولو) :لاق
 .دابعلا قوقح يف امك «لكلاب ضعبلل ًارابتعا ؛(هّصَقَن



 ديصلا ءازج ىف 1۲

 0 2ھ < لل م <52 9 2 -

 : عانتمالا زيح نم جرخف ‹رايص مئاوق عطق وأ ءرئاط شير فتن ولو
 و

 . ةلماك هتميق هيلعف
 ل ا 3 5 530 ص ص
 . هتميق هيلعف : ةماعن ضيب رسك نمو

o 3 2lو و 55 35 و  

 .ايح هتميق هيلعف : تيم خرف ضيبلا نم جرخ نإف

 ريح نم جرَخف ءديص مئاوق طق وأ ءرئاط شير فت ولو) :لاق

 «عانتمالا لآ تيوفتب َنمألا هيلع توف هنأل ؛(ةلماك هّتميق هيلعف :عانتمالا

 .هءازج مّرغَيف

 .(هّتميق هيلعف :ٍةماعن ضيب رس نمو) :لاق

 ."''ههنع هللا يضر سابع نباو يلع نع يورم اذهو

 ؛ديصلا َةَلرْنَم لّرُبَف ءاديص ريصي نأ ةيضرع هلو ءديصلا لصأ هنألو
 .دسفي مل ام ًاطايتحا

 .(ًايح هّنميق هيلعف :تيم ٌحْرَق ضيبلا نم َجَرَخ نإف)
 خرفلا ةايح نأل ؛ةضيبلا ئوس مرعي ال نأ سايقلاو «ناسحتسا اذهو

 .ةمولعم ريغ
 ٌرسكلاو «يحلا خرفلا هنم جرخيل دعم ضيبلا نأ :ناسحتسالا هجو

 اطات ؟ةيلغ هب لاف ةر ت نارا لق

 هيلعف :تتامو «ًتيم ًانينج تقلاف ءةيْبظ َنْطَب برض اذإ :اذه ئلعو

 .راثآ ةدع دروأو «هنع هللا يضر يلع نع هدجأ مل : 57/7 ةياردلا يف لاق )١(



 ع ديصلا ءازج يف

 ها 4

 ءةرأفلاو ‹برقعلاو «ةيحلاو «بئذلاو .ةأدجلاو «بارغلا لتق يف سيلو

3 2 2 

 «برقعلاو ءّيحلاو ءبثَذلاو «ٍقأدِحلاو «بارُعلا لْثَق يف سيلو) : لاق

 1 .(ءازج :روقعلا بلكلاو ءةرأفلاو

 للا يف لتي قساوفلا نم سمحخ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 ."«روقعلا بلكلاو «ةرافلاو «برقعلاو «ةيحلاو «ةأدجلا :مّرَحلاو

 آدولاو «بارغلاو «ةرأفلا مرحملا َلُدقَيا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ۰ ."”«روقعلا بلكلاو «ةيحلاو «برقعلاو

 ."”تاياورلا ضعب يف ُبئذلا َرِكَذ دقو

 .هانعم يف بئذلا نإ :لاقي وأ «ُبئذلا :روقعلا بلكلاب ُدارملا :ليقو

 فيجا لكأي يذلا :بارغلاب ُدارملاو

 .ئذألاب ٌءىدتبي الو ءًابارغ ىّمسي ال هنأل ؛ىنثتسم ٌريغف :قعقعلا امأ

 سناتسملاو «روقعلا َريغو َروقعلا بلكلا نأ : هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 ١ .سنجلا :كلذ يف ربتعملا نأل ا ول

 .ئذألاب ءىدتبي هنأل «طلخیو <«

 )١( ملسم حيحصو «(۱۸۲۸) يراخبلا حيحص يف وهو «مدقت )۱۱۹۸(.

 )۲۹٥۷۸(. دمحأ دنسم «(۳۹۸۷) هجام نبا ننس «(۲۸۲۹) يئاسنلا ننس (۲)

 فيرعتلا رظنيو «(81785) قازرلا دبع فنصم ٠١۳/۲ راثآلا يناعم حرش (۳)

 .ةاطرأ نب جاجحلا :هيفو «(75177) 5 ينطقرادلا ننس 2151/7 رابخإلاو

 .سجنلاب ّبحلا طلخي يأ )٤(



 ديصلا ءازج يف ٤

 و 5 0 د سرت 42
 .ءيش دارقلاو ثيغاربلاو لمنلاو ضوعبلا لتق يف سبلو

 .ءاش امب قّدصت : َةلْمَق لت نمو

 . ًائيش ْمعْطَأ : «ريغصلا عماجلا» يفو

 باو + ةيكسرلاو ةيلهألا ةرالا اذكو

 .ئذألاب نائدتبي ال امهنأل ؛ةانثتسملا ةسّمَحلا نم اسيل عوبريلاو بضلاو

 اهنأل ؛ (ءيش دارقلاو ثيغاربلاو ٍلْمَتلاو ضوعبلا لت يف سيلو) :لاق
 وا 1 ذل ركب كسل ا

 .اهعابطب ةّيؤؤم يه مث

 0 :يذؤي ال امو ءيِذَوت يتلا ءازفعلاو ءاذوملا :لمنلاب دارملاو

 ,9كوألا للل ؛ءازجلا بجي ال نكلو ءاهلتق

 اهنأل ؛ ماعط نم فك لثم «(ءاش امب قّدصت :ةلْمَق َلَتَق نمو) :لاق

 .ندبلا ىلع يذلا ٍْثَقَّتلا نم ةدّلوتم

 .(ًائيش َمَعْطَأ :«””ريغصلا عماجلا» يفو)

 لي الغ ب ايه اين يلي "نأ فرجت هلا ف لدي اذه
 .اعبشم نكي مل نإو ةحابإلا

 )١( ةيانبلا .ةلمقلا نع هب زرّتحاو «ثفتلا ءاضق نم نوكت تح ىنعي 5/6 ٠".
 ن

 .ندبلا نم ةدلوتم تسيل اهنأ يهو قفز

 .ًائيش معطأ :ةلمق لتق نإو :هيفو « 47ص (۳)



 0 ديصلا ءازج يف

 ت اف هر 500 م اھ ى

 .ةدارج نم ٌريخ : ةرمتو . ءاش امب قدصت : ةدارج لتق نمو

0 .0 > ° 

 .ةافحلسلا حبذ يف هيلع ءيش الو

 . هّثميق هيلعف : مرحلا يص ّبَلَح نمو

 بلا ديص نم دارجلا نل ؛(ءاش امہ قّدصت ةا لق نمو) : لاق

 3 و 01 و 24

 ةليجب الإ هذخأ نكمي ال ام :ديصلا نإف
 ل

 .ذخالا هدصقيو « هليح

 )0, 2 ف نإ ض7 ل د هدم
 : ةدارج نم ريخ ةرمت :هنع هلل يضر رمع لوقل ؛ (ةدارج نم ريخ :ةرمتو)

 ل ° هَ 8 ° 2

 ماوهلا نم اهنأل ؟(ةافحلسلا "حبذ يف هيلع ءيش الو) :لاق
 ° 26 سا وو 0

 ‹ةليح ريغ نم اهذخأ 'ركميو «تاغزولاو سفاتخلا تهبشأف «تارشحلاو

 .اديص نكت ملف ءذخألاب دّصِقُت ال اذكو

 ءازجأ نم نبللا نأل ؛ (هتميق هيلعف :مرحلا ديص بلح نمو) : لاق

 . "هلک هبشأف «ديصلا

 نع هلأسف «هنع هللا يضر رمع ىلإ ءاج الجر نأ : 5١7/١ كلام أطوم يف )١(

 لاقف «مکحن ئتح لاعت :- رابحألا - بعكل رمع لاقف ؟مرحم وهو اهل تادارج

 .ةدارج نم ٌريخ ةرمتل !!مهاردلا دجتل كنإ :بعكل رمع لاقف «مهرد :بعك

 تيورو ء(١٤۸۲) قازرلا دبعو )۱١۸٦۸(« فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 ةبيش يبأ نبال فنصملا يف امك ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع ًاضيأ ةلوقملا هذه
 .۱۳۷/۳ ةيارلا بصن رظني )/١16817(«

 يه «هذه هنع هللا يضر رمع ةلوقم نأ ۲۷٠/۲ أطوملا حرش يف يناقرزلا ركذو

 .۳۷۹/۱ ءافخلا فشك رظنيو «ةروهشملا برعلا.لاثمأ نم

 .لثق :خسُن يفو (۲)

 .ضعبلاب لكلل ًارابتعا «هنيع نم دلوتي هنأل ؛هّلك هل هبشأف يأ (۳)



 ديصلا ءازج يف كك

 هيلعف : : اهوحنو عابسلاک ءديصلا نم هحل لكؤي ال ام لّ نمو

 .ةاش هتميقب زواجي الو ىازخلا

 هيلعف : :اهوحنو عاَبسلاك «ديصلا نم هّمحل لكؤي ال ام لت نمو : لاق

 .هانددع ام وهو ءعرشلا هانثتسا ام الإ « (ءازجلا

 ىلع تلبج اهنأل ا بجي ال :هللا همحر “”ىعفاشلا لاقو

 ١ .ةانثتسملا قيساوفلا يف تلح ءءاذيإلا

 ةغل ءاهرسأب عابسلا لوانتي :بلكلا مسا اذكو

 دلل امإ ءذخألاب ًادوصقم هنوكو ءهيثحوتل ؛ديص َعّبَسلا نأ :انلو
 .هاذأ عفدل وأ «هب ةداطصيل وأ

 ."'ددعلا لاطبإ نم هيف اّمِل ؛عنتمم :قساوفلا ىلع سايقلاو

 .كّلمأ فرعلاو افرع عبسلا ىلع عقي ال :بلكلا مساو

 ا 2 ا الو) لاق

 .محللا لوكأمب ًارابتعا ؛تخلب ام ةغلاب هّتميق بجت : هللا همحر رفز لاقو

 .”«ةاشلا هيفو ءٌديص :حّبضلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :انلو

 )١( بلطملا ةياهن 5/41١".

 ٠٠١/٠١. ةيانبلا .سمخ وهو ماعلا ع حلا يأ (0)

 .ديصلا نم همحل لكؤي ال ام ةميق يأ (*)

 .ناث لوعفم هنأ ىلع :ةاش :يف بصنلا زوجيو "ا ةينبلا يف لاق (4)

 نبا هححصو )85١1(« يذمرتلا ننس «(۳۸۰۱) دواد يبأ ننس يف وهو «مدقت )٥(

 ٤۳/۲. ةياردلا رظنيو «(7975) نابح



 ۷ ديصلا ءازج يف

 .هيلع ءيش ال : هلكقف محملا ئلع ميلا لاص اذإو

 . ءازجلا هيلعف : هّلكقف هّلَتقف ءرايص لق ىلإ | محملا ٌرطضا نإو

 .ؤؤم براحم هنأل ال «هدلجب عافتنالا ناكمل :هتميق رابتعا نألو

 .ًارهاظ ٍةاشلا ةميق ىلع داري ال :هجولا اذه نمو

 .(هيلع ءيش ال : هّلتقف «مرحملا ىلع بسلا لاص اذإو) :لاق

 .لئاصلا لّمجلاب ًارابتعا ؛هثميق بجت :هللا همحر رفز لاقو

 ءاشبك یدهأو ءاعبس لتف هنأ هنع هللا يضر رمع نع يوُر ام :انلو

 ."”هانأدتبا انإ :لاقو

 اذهلو «ئذألا عْفَد نع ال ءديصلل ضرعتلا نع ٌعونمم مرحملا نألو
 نآلف «سمخلا قساوفلا يف امك «ئذألا نم مّهوتملا عقد يف ًانوذأم ناك

 .ىلوأ هنم ققحتملا عْفَد يف ًانوذأم وكي

 ل قع ا حب و ووا وا

 .“دبعلا وهو «قحلا ك ؛ لئاصلا ٍلّمجلا فالخب

 نأل ؛(ءازجلا هيلعف : هتف « ”رليص لق ىلإ ٌمرحملا ٌرطضا نإو) :لاق

 )١( ةيانبلا .هتميق يأ .ءازجلا هيلع بجي :خسُت يفو ٠٠٠/١.

 .هدجأ مل 5 ةياردلا يف لاق (۲)

 .عراشلل يأ (۳)

 .هكلامو لمجلا بحاص يأ )٤(

 تدجو مث 2194 ص يدتبملا ةيادب خست يف كلذكو «رايص يص لكأ :خسُت يفو (0)
 مخل لكأ لإ رعبا نإ يأ :ًاحراش لاقو «لتق :ظفل تبثأ ٥ ةيانبلا يف ينيعلا



 ديصلا ءازج يف ۸

 طبلاو ةجاجدلاو َريعبلاو ةرقبلاو ةاشلا حبذَي نأ مرحملل سأب الو
 .ىلهألا

 ك

 24 ر س و 0 م

 .ًاسنأتسم ايْبَظ لتق اذإ اذكو .ءازجلا هيلعف : الورم ًاماَمَح َحْبَد ولو

 لبق نم ب ةرافكلاب ديقم نذو هلق مم ةانولع ام اع £ سلا ةرافكلاب ديف نذألا

 ةجاجدلاو َريعبلاو ةرقبلاو ةاشلا حبذي نأ مرحملل سأب الو) :لاق

 .شُحوتلا مدعل ؛دويصب تسيل ءايشألا هذه نأل ؛(يلهألا ًاطَبلاو

 اب فرا نالا الا كالا ف نركب يذلا“ طلاب ةاوملاو
 0 صايع 1 ىف 5 ف ¢

 .ةقلخلا
org > (ءازجلا هيلعف :ًالوُرسُم ًاماَمَح حيد ولو) :لاق. 

 .هللا همحر '"”كلامل ًافالخ

 .هيضوهن ءطبل ؛ هّيحانجب عنتمي الو «ٌسنأتسم فول هنأ :هل

 ناك نإو هناريطب منتمم «ةقلخلا لصأب شحوم ٌماَمَحلا :لوقن ٌنحنو
 .ربتعي ملف «ضراع :سانئتسالاو «ضوهنلا ءيطب

 هلِطِبُي الف «لصألا يف يص هنأل ؛(ًاسنأتسم ًايبظ لت اذإ اذكو) :لاق

 .مرخملا ىلع ةمرحلا يف ٍديصلا مكح ذخأي ال :ًدن اذإ ريعبلاك «سانئتسالا

 يتلا يرودقلا خست بلاغ :تلق «ها .يرودقلا خسُت ضعب يف حرص هبو «ديصلا

 .7//541 يناديملل بابللا عم يرودقلا رظنيو «ديص لكأ :يدنع

 . "ص نيقلتلا )۱(



 4 ديصلا ءازج يف

 و 8 ر و و 5 ص ىو ر

 . اهلكأ لحي ال ؛ةتيم هتحيبذف : اديص مرحملا حبذ اذإو

 يبأ دنع لكا ام ةميق هيلعف : ائيش كلذ نم حباذلا محملا َلَكأ نإف

 .لَكَأ ام ءازج هيلع سيل : الاقو « هللا همحر ةفينح

 ا #

 .ًاعيمج مهلوق يف ؛هيلع ءيش الف : رخآ مرحم هنم لكأ نإو

 .(اهّلكأ لِي ال «ةتيم هّتحيبذف :ًاديص ٌمرحملا حب اذإو) :لاق

 لماع هنأل ؛هريغل مرحملا هَحَبَذ ام ليي :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 هيلإ هلعف لقتناف «هل

 ةاكذ نوكي الف مارح 0 اذهو «ٌعورشم لف ةاكذلا نأ :انلو

 مدلا نيب زيمملا ماقم ماق يذلا وه عورشملا نأل اذهو ,يسوجملا ةحيبذك رو 2 ا ٠ ص هَ ٠ ١

 .همادعناب مولعنيف ارينا ؛محللاو

 دنع لك ام ةميق هيلعف :ًائيش كلذ نم حباذلا ٌمرحَملا لكأ نإف) :لاق

 ع سن :الاقو هللا ةيحبو ةقيبح يب

 ريس تک ھه

 .(اعيمج مهِلوق يف «هيلع ءيش الف ا كأ نإو

 اذإ امك راصو ءرافغتسالا الإ اهلكأب هّمزلي الف «ةتيم هذه نأ :امهل

 .هريغ مرحم هّلكأ

 ‹"انرکذ امك «ةتيم هنوك رابتعاب هتمرح نأ :هللا همحر ةفينح ىبألو

 حتف .ةيفنحلا لوقك «لحي الف :ديدجلا هلوق امأ ءميدقلا لوقلا وه اذه )١(

 ٠٠٤/۷. عومجملا ٤۹٤/۷ زيزعلا

 .اركذ امك :خسُت يفو ١0/8 ةيانبلا .ةتيم حوبذملا نأ نم (۲)



 ديصلا ءازج يف 242غ

 مل اذإ ءهَحَبَدو «لالح هّداطصا ٍديص محل محملا لكأي نأب سأب الو

 .هديصب هَّرَمَأ الو هيلع ٌمرْحُملا لدي

 نع ديصلا جرخأ يذلا وه هٌمارحإ نأل ؛همارحإ ٌروظحم هنأ رابتعابو
 هذهب لوانتلا ةمْرُح تراصف «ةاكذلا ىح يف ةيلهألا نع حباذلاو «ةيَلَحَملا

 نم سيل هلوانت نأل ؛َرخآ ٍمِرْحُم فالخب ءهيارحإ لإ ةفاضم طئاسولا

 .همارحإ تاروظحم
 رم هه 2 - 2 و

 «هحبذو «لالح هداطصا ٍديص محل مرحملا لكأي نأب سأب الو) :لاق

 .(هديصب هَرَمَأ الو «هيلع ٌمِرْحَملا لذي مل اذإ

 .مرخملا لجأل هداطصا اذإ اميف هللا همحر "”كلامل ًافالخ

 مل ام يص محل مرحملا لكأب نمأب ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هّلوق :هل
 ."06هل دص وأ «هادِصي

 قح يف ديصلا محل اوركاذت مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ يور ام :انلو

 ."””(هب سأب ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «مرحملا

 ديصلا هيلإ ْىَدهُي نأ ىلع لّمحُيف يكيلمت مال : ئور اميف ٌماللاو
 .هرمأب داصُي نأ :هانعم وأ «محللا نود

 . "ص نيقلتلا (۱)

 نابح نبا هححصو )۸٤٩(« يذمرتلا ننس )۱۸٥١(« دواد يبأ ننس (۲)

 ٤٤/١. ةياردلا رظنيو )۳۹۷۱١(«

 .(001) فسوي يبأل راثآلا ٠٠٠/١ نسحلا نب دمحمل راثآلا (۳)

 .هل الصي وأ :ملسو هيلع هللا ئلص هلوق يف كلام مامإلا يأ ()



 ۷1 ديصلا ءازج یف

 ىلع اهب ق قصتي د « هتميق هيلعف : لالحلا هيد اذإ مرحلا ديص

 .موصلا هئزحي الو «ءارقفلا

 ا (1 < 0 5

 .ناتياور "هيف : اولاق

 .هانركذ دقو «هنع هللا يضر ةداتق يب أ ثيدح : لاو

 ا قص ق هلق :لالحلا هيد اذإ مرحلا ٍديص يفو) :لاق

 ةالصلا هيلع لاق «مرخلا ببسب نمألا قحتسا ديصلا نأل ؛(ءارقفلا ىلع

 .“«اهدیص ُرفني الو» :لوط هيف ثيدح يف مالسلاو

 هبشأف ءقرافكب تسيلو «©”ةمارغ اهنأل ؛(موصلا هئزجي الو) :لاق
 :لاومألا نام

 ٌبجاولاو «نمألا قف: للا ٍفصَو تيوفتب بجي هنأل اذهو
 ينعم رابتعاب ةمرحلا نال ل مولع ءازج ةرافكلا قيرطب مرحملا ىلع

 لالا ناخش ال لاعقألا ءازج حصي ٌموصلاو «همارحإ وهو «هيف
 ع رم را

 «مرحملا ىلع بجو امب ًارابتعا ؛موصلا هئزجي : هللا همحر رفز لاقو

 .ناتياور هيفف ؟يدهلا هئزجي لهو ءهانرکذ دق قرفلاو

 )١( ةيانبلا .يرودقلا مامإلا يأ ١/۳٠۸.

 ) )۲.هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا باحصأ نم نورخأتملا يأ

 ) )۳.مرحملا ةلالدب لالح هداطصا ديص محل ةمرح يف يأ
 )۱۳٣۵(. ملسم حيحص ء(١1*59) يراخبلا حيحص €3

 .ةرافك ال «ةمارغ بجت :خسُت يفو «ةمارغ ديصلا ةميق نأل يأ (5)



VYديصلا ءازج يف  

 .هرلي يف ناك اذإ هيف هّلِسرُي نأ هيلعف : ٍديصب مرحلا َلَخَد نّمو
 . ءازجلا هيلعف : ًاتئاف ناك نإو ءًامئاق ناك نإ هيف بلا در : هعاب نإف

 .لالح وأ ٍمِرْحُم نم ديصلا مرحلا عيب كلذكو

 . هلِسري نأ هيلع سيلف : يص هعم صفق يف وأ هتيب يفو مرحأ نّمو

 .(هرلي يف ناك اذإ هيف هّلمرُي نأ هيلعف :رلیصب مرحلا لَحَد نَمو) :لاق

 يف ٌرِهظَي ال عرشلا قح :لوقي هنإف هللا همحر "'يعفاشلل ًافالخ
 ."دبعلا ةجاحل ؛دبعلا كولمم

 ةمرحل ضّرعتلا كر هيلع بَّجَو :مرحلا يف لَصَح امل هنأ :انلو
 .هانيور اَّمِل «نمألا قَحَتساف «مرحلا دديص ا ذإ مرحلا

 ؛رِجَي مل عيبلا نأل ؛(امئاق ناك نإ هيف “عيبلا در :””هعاب نإف) :لاق

 .مارح كلذو ءديصلل ضرعتلا نم هيف امل

 نمألا تيوفتب ديصلل َضرعت هنأل ؛(ءازجلا هيلعف :ًاتئاف ناك نإو)

 .هقحتسا يذلا

 .انلق اّمِل ؛(لالح وأ مِرْحُم نم ديصلا مرحملا عيب كلذكو) :لاق

 نأ هيلع سيلف :ٌديص هعم صقق يف وأ هِتيب يفو مرحأ نّمو) :لاق

 ا .(هليسرُي
 )١( بلطملا ةياهن ٠١/٤.

 .جاتحم دبعلاو «ينغ ئلاعت هللا نأل (۲)

 .هيف عيبلا در :مرحلا ىلإ للا نم هلخدأ يذلا ديصلا لالحلا عاب نإف يأ (۳)

 .ةهجو لكلو :تلق .عيبلا در :ئرخأ خست يف طبضو (4)



 :ةفزإ ديصلا ءازج يف

 ضرعتم هنأل ؛هلِمْرُي نأ هيلع بجي :هللا همحر ""يعفاشلا لاقو

 .هدی ىف ناك اذإ امك راصف ءهِكْلِم ىف هكاسمإب ديصلل
 دويص مهتويب يفو نومرحُي اوناك مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ :انلو يف وو

 و 6 4و ت

 .اهلاسرإ مهنع لقني ملو "٠ نجاودو

 ."”ججحلا ئدحإ نم يهو «ةيشافلا ةداعلا ترج كلذبو
A2 CY 16 5 0(  

 ؛هتهج نم " ضرعتمب سيل “وهو «ضرعتلا كرت ” بجاولا نألو

 كلو ف هلا يع 0 رفقا تيلاب طلال

 .كلملا ءاقبب َربتعم الف ءهِكْلِم ىلع وهف :ِةَراَم ىف هلسرأ ولو

aS 3عيضي ال هجو ىلع نکل «هلاسرإ هّمزل :هدي يف صفقلا ناك اذإ :ليقو - ° 8 . 
 ا و

 :هريغ هدي نم هلسرأف «مرحأ مث «ءاديص لالح باصأ نإف) :لاق

 )١( بلاطملا ئنسأ ١/01١6.

 .40/1 ةياردلا ٠۳/۳ ةبيش يبأ نبا فنصم (؟)

 ءاهب مكحُي يتلا جّجحلا ئدحإ نم يه :ةرشتنملا ةيشافلا ةداعلا نأ يأ (
 .777 /4 ةيانبلا .يلوقلا عامجإلا لثم يكاكلا اهّلَعَجو

 .مرخملا ىلع يأ (5)
 .ديص هصفق وأ هتيب يف يذلا مرحملا يأ (5)

 .ديصلل يأ )١(

 .مرحلاب ال يأ (۷)



 ديصلا ءازج يف 3

 . نمضي ذب ال : الاقو « هللا همحر ةفينح ىبأ دنع نمضي

 هيلع َنامض ال :هريغ هدي نم هلّسرأف ءاديص ٌمرحُم باصأ نإو
 . قافتالاب

 ٌرِمآ ليمرملا نأل ؛(نَمضي ال :الاقو «هللا همحر ةفينح يبأ دنع نمضي

 م 2لا غا «ركتملا نع وان «فورعملاب

 ا ا اا لطب واف ا :هلو

 هتف لمزا هقلتأ فو

 هيلع بجاولاو «هكلمي مل هنأل ؛مارحإلا ٍةلاح يف هذخأ اذإ ام فالخب

 :هنع هدي ّْمَطَق اذإف «هټیب يف هيلخُب ناب كلذ هّنكمُيو «ضّرعتلا كرت انه اه
 . يسرع ناك

 "فزاعملا رسک يف فالتخالا :هريظنو

 «هيلع نامض ال :هريغ هدي نم هلسرأف ءًأديص ٌمرحُم باصأ نإو) :لاق

 س ءذخألاب هكِلمَي مل هنأل ؛(قافتالاب

 «٦۹/ةدئاملا .( امزح ْمُكْمْداَم را دّيص کل محو # :ئلاعت هلوقل ؛مرحملا

 نا یا اک ا

 .يدعس ةيشاح .نامضلا ليبس يأ )١(

 .ًانماض راصو :ه ۷٦۹ ةخسُن يفو (۲)

 يارو رل وع وان «فورعملاب ٌرمآ هنأل ؛امهدنع اهيف نامض ال هنإف (۳)

 ةيراجلا لتق اذإ امك ءهبحاصل ٌكولمم هنأل ؛وهل ريغب نامضلا بجي :هللا همحر ةفينح

 ٠۲. 5/0 ةيانبلا .ًاطخ َةيّتغملا



 ۷0 ديصلا ءازج ىف

 عجريو «هژازج امهنم دحاو لك ئلعف : های يف ٌرَخآ ٌمِرحُم هلق نإف
 . لتاقلا ىلع ذخآلا

 هني ال امم وهو .كولممب سيل يذلا هرجش وأ «مرحلا شرح ّمّطَق نإف

 . هنم فج اميف الإ «هّتميق هيلعف : سانلا

 نأل ؛(هؤازج امهنم رلحاو لک ٰیلعف :هرلي يف ُرَخخآ ٌمرحُم هلق نإف) :لاق

 :ريرقتلاو «كلذل ٌرّرقم لتاقلاو «نمألا يوه فضلا ضرعتم ذخآلا
 .اوعجر اذإ لوخدلا لبق قالطلا دوهشك «نيمضتلا قح يف ءادتبالاك

 .(لتاقلا ىلع ذيخآلا ٌعجريو)

 مجري الف «هعنصب دخاؤم َدِخآلا نأل ؛ٌمجري ال :هللا همحر ٌرفز لاقو
 .هريغ ئلع

 وهف "هب كالهلا لاصتا دنع نامضلل ًاببس ٌريصي امنإ ذحألا نأ :انلو

 لاحُبف هللا َِّلِع ةرشابم نعم يف نوكيف لع ذخآلا لع َلَعَج لتقلا
 .هيلع نامضلاب

 [: مرحلا شيرشح ىلع ةيانجلا]

 امم وهو «كولممب سيل يذلا هرجش وأ «مرحلا َشْيتَح ْعّطَق نإف) :لاق
 سي ا مرح نأل ؛ (هنم فج اميف الإ «هتمیق هيلعف :سانلا هتبنی ال

0 

 .ةلازإب :خسُن يفو )١(

 .ذخألاب يأ (۲)

 .هرجشو مرحلا شيشح يأ (۳)



 ه٠. و ده ده د. هاه هه. ا. و واو وأو ها وله هاو واه هواه هاه هه هه GCG GC CCGG GGG ههه

 ."”«اهكوش ضعي الو ءاهالخ ئّلتخُي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مرحلا

 ببسب اهلوانت ةمرح نأل ؛لَخَْدَم ةميقلا هذه ىف موصلل اک الو

 ا ام ىلع «"لاَحَملا نامض نم ناکف «مارحإلا ببسب ال ءمرحلا

 .دابعلا قوقح ىف امك ءهَكَلَم :اهادأ اذإو «ءارقفلا الع هتميقب قدصتيو

 .ًاعرش روظحم ببسب هّكَلَم هنأل ؛عطقلا دعب هعيب هركيو

 عم عيبلا زوجي هنأ الإ «هلثم ىلإ سانلا رتل :هعيب يف هل قلطأ ولف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام قرفلاو «ديصلا فالخب «ةهاركلا

 .عامجإلاب «نمألل E ع هانفرع :ةداع سانلا هّتبني يذلاو

 دنع لامكلا ىلع هيلإ ةبسنلاو "مرحلا ىلإ بوسنملا :ٌمّرَحملا نألو

 .تابنإلاب هريغ ىلإ ةبسنلا مدع

 .ةداع تبني امب ىحتلا :ناسنإ هتبنأ اذإ ةداع تبني ال امو

 ؛مرحلا ةمرحل ةميق :ناتميق هعِطاق ئلعف :لجر كلم يف هسفنب تبت ولو
 .مرحلا يف كولمملا ٍديصلاك «هكلامل ًانامض ؛ئرخأ ةميقو «عرشلل ًاقح

 .مانب سيل هنأل ؛هيف نامض ال :مرحلا رجش نم فج امو

 )١( يراخبلا حيحص يف وهو «مدقت )9*1١( 2ملسم حیحصو )17060(.

 .لعفلا نامض ال (۲)

 .مرحلا ىلإ س يذلا ٌرجشلا وه : هعطق مرحي يذلا نإ يأ )٣(



 ۷ ديصلا ءازج يف

 .رِخْذإلا الإ عطقُي الو «مرحلا شيشح ْىَعْرُي الو
 . هيف يعّرلاب سأب ال : هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 هيلعف : ًامد درفملا ىلع هيف نأ انركذ امم نراقلا هّلَعَف ءىش لكو
 . هترمعل مدو «هتجحل مد : نامد

 .رِخذإلا الإ عطقُي الو ءمرحلا شيشح ْىَعْرُي الو) :لاق

 «ةرورض هيف نأل ؛(هيف يعّرلاب سأب ال :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 .رذعتم هنع باودلا علم نإف

 .انيور ام :انلو

 .لجاتملاب عطقلاك :رِفاشملاب عطقلاو

 ووش لف كف :لجلا نم شيشحلا لْمَحو

 لسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر هانثتسا هنأل :رِخْذإلا فالخب

 .هيعرو «هعطق زوجيف

 "”تابنلا ةلمج نم تسيل اهنأل :ةأّمكلا فالخبو

 هيلعف :ًامد درفملا ىلع هيف نأ انركذ امم نرالا هّلَعَف ءيش لكو) :لاق
 .(هترمعل مدو «هتجحل مد :نامد

 )١( ملسم حيحصو .()4) يراخبلا حيحص يف وهو «مدقت )١1700(.

 ) )۲«ضرألا نم ال «ءامسلا ءام نم تبني ضرألا يف ٌعَدوم ءيش وه امنإو

 ةيانبلا .ضرألا نم تبنت تابنلاو ٠۲۹/۰.



 ديصلا ءازج يف ۷۸

 .دحاو مد هم رليف : جحلا وأ ةرمعلاب ٍمِرْحُم ريغ تاقيملا ًز ّرواجتي نأ الإ

 هک و ل

 . لماك ءازج امهنم لحاو لك ئلعف : ٍديص ِلْثَق يف ناَّمرحُم كرتشا اذإو

 .دحاو ءازج امهيلعف : مرحلا يص لْثَق يف نالالح كرتشا اذإو

 مارحإب مرحم هنأ ىلع ءا ؛دحاو مد : هللا همحر ("”يعفاشلا لاقو

 . لبق نك رو «نيمارحإب : اندنعو «هدنع ٍدحاو

 مد همزليف :جحلا وأ ةرمعلاب محم ريغ تاقيملا ٌرواجتي نأ الإ) :لاق

 حلاو

 ٌمارحإ :تاقيملا دنع هيلع قَحَتسملا نأ امِل ؛هللا همحر رفزل ًافالخ
 ا دحاو ا سيلا دحاو بجاو ريخأتبو ءدحاو

 ءازج امهنم ولحاو لك ئلعف : ريما ae :لاق
 ؛ةلالدلا قومك ةيانج ًايناج ٌريصي ةكرشلاب امهنم ٍدحاو لك نأل ؛(لماك

 الا دعب ءازجلا دف

 او اج ا :مرحلا ٍديص ٍلْثق يف نالالح كرتش ثا اذإو) :لاق

 ٍداحتاب تحف ةةيانمنلا لغ ارجل خلا نع لد نامضلا نأل

 لك ئلعو ءةدحاو ةيد امهيلع بجت :ًاطخ ًالجر الف نْيَلجرك لحمل
 .ةرافك امهتم لخااو

 )١( بلاطملا ئنسأ ١/555.

 .ادهباو ءازج الإ :خسُت يفو (؟)

 )( .نع : ىنعمب



 484 ديصلا ءازج يف

 .لطاب عيبلاف : هعاتبا وأ ءديصلا ٌمرحملا عاب اذإو

 : اهدالوأو يه تتئامف ءادالوأ تدلوف .مرحلا نم َظ جرخأ نمو
 و 0 3 6 6

 .دلولا ءازج هيلع سيل : تدلو مث ءاهءازج ٰیدآ نإف .نهؤازج هيلعف

 :ًايح هعيب نأل ؛(لطاب عيبلاف :هعاتبا وأ «ديصلا ٌمرحملا عاب اذإو) :لاق

ESٍةتيم عيب :هّلَتَق ام دعب هعيبو  

 يه ْتَتامف ءادالوأ تدلوف مرحلا نم ةيبظ جرخأ نَمو) :لاق
 يب : ا نم جارخإلا دعب ديصلا نأل ا هيلعف :اهدالوأو

 «ةيعرش ع دزه فلما هدر نحو ادل ءاعرش نمألل ا

 .دلولا ىلإ يِرْسَتف

 ءادأ دعب نأل ؛(دلولا ءازج هيلع سيل :تدَلَو مث ءاهءازج ئّدأ نإف)
 ئلاعت هللاو ءلصألا لوصوك :"”فّلخلا لوصو نأل ؛ةنمآ بت مل :ءازجلا

 .باوصلاب ملعأ

 دع FF د د

 .مرحلا ىلإ ديصلا لوصوك :ءارقفلا ىلإ ةميقلا لوصو يأ )١(



 باب ۸۰

 باب

 مارحإ ريغب تاقيملا ةزواجم .

 تاذ ْئلإ عَجَر نإف : ةرمعب مرحأف ءرماع ينب ناتسب يفوكلا تأ اذإو

 لخد ئتح بَل ملو «هيلإ َعَجَر نإو .تقولا مد هنع لطب : بلو «قّرِع
 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «مد هيلعف : هترمعل فاطو كه

 7 3 ۶ ت2 ىو ےس

 .بلي مل وأ یل .ءيش هيلع سيلف : امرحم هيلإ عجر نإ : الاقو

 باب

 مارحإ ريغب تاقيملا ةزواجم

 ْعَجَر نإف :ةرمعب مرحأف واع ین نات يفوكلا ىتأ اذإو) :لاق

 .تقولا مد هنع لَطَب و "قر تاذ ئلإ

 مد هيلعف :هترمعل فاطو «ةكم لخد تح بلي ملو «هيلإ َجَر نإو
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو

 ا ا ل و س ا ف

 .(بلي مل وأ یل «ءيش هيلع سيلف :امرُحُم هيلإ عَجَر نإ :الاقو

 مرحلا جراخ للا يف «فئاطلا ةنيدم هاجتاب ةمركملا ةكم نم بيرق عضوم )١(

 تاذ قيرطو ليسلا قيرط :فئاطلا ئلإ نيقيرطلا نيب اميف «مك ٠٠ وحن ةكم نع دعبي
 .يلبجلا قيرطلا قرع

 .قارعلا لهأ تاقيم وهو (۲)



 ۸۱ مارحإ ريغب تاقيملا ةزواجم

 .ةرمعلا وأ جحلا ديري ناك اذإ اذهو

 ةرت مل هتيانج نأل ؛ُبَلُي مل وأ بل ءطقسي ال :هللا همحر رفز لاقو

 .بورغلا دعب “""هيلإ داع مث «تافرع نم ضافأ اذإ امك راصو «دوَعلاب
 «لاعفألا يف عورشلا لبق كلذو «هناوأ يف كورتملا كرادت هنأ :انلو

 .مدلا طقسيف

 رم ام ىلع «كورتملا كرادتي مل هنأل :ةضافإلا فالخب

 امك «تاقيملا قح َرَهْظأ هنأل ؛ًامرحُم هووَعِب :امهدنع كرادتلا نأ ريغ

 ."”اتكاس ًامِرْحُم هب رم اذإ

 ا يف ةميزعلا نال الس ًامرحُم هدوعب :هللا همحر هدنعو

 E هيلع بجو :تاقيملا ىلإ ريخأتلاب صّخرت اذإف .هلهأ ةريود

 .ًايبلم هدوعب يفالتلا ناكف « ةيبلتلا ءاشنإب

 يف «ةرمعلا ناكم ٍةّرواجملا دعب ٍةجحب مرحأ اذإ :فالخلا اذه ئلعو

 .انركذ ام عيمج

 .قافتالاب ءٌمدلا هنع طقسي ال :َرَجَحْلا ملتساو «فاوطلاب أدتبا ام دعب داع ولو

 .قافتالاب طقسي :مارحإلا لبق هيلإ داع ولو

 .ةرمعلا وأ جحلا ديري ناك اذإ) :انركذ يذلا (اذهو) :لاق

 .ةفرع عضوم :هريدقتو .ةيطخلا خسنلا لك يف ريكذتلاب اذكه )١(

5 

 .7720 / 0 ةيانبلا .ءيش همزلي الف (؟)



 مارحإ ريغب تاقيملا ةزواجم ۸۲

 : هتقوو «مارحإ ريغب ةكم لخدي نأ هلف : ةجاحل ناتسبلا لخد نإف
 و و

 . ءاوس : لزنملا بحاصو وهو «ناتسبلا

 و كرد نو .
 . ءيش امهيلع نكي مل : ةفرعب افقوو .«لجلا نم امرحأ نإف

 «تقولا ىلإ كلذ هياع نم َجَرَخ مث «مارحإ ريغب ةكم لخد نمو

 .مارحإ ريغب ةكم هلوخد نم كلذ هأزجأ : هيلع ٍةَجَحب مرحأو

 :هتقوو «مارحإ ريغب ةكم لخدي نأ هلف :ةجاحل "”ناتسبلا لحد نإف

 .(ءاوس :لزنملا ٌبحاصو وهو «ناتسبلا

 :هلخد اذإو «هدصقب مارحإلا همزلي الف «ميظعتلا بجاو ريغ ناتسبلا نأل

 ا ا

 .هل كلذكف «ةجاحلل مارحإ ريغب ةكم لخدي نأ يناتسبللو

 مرحلا نيبو هنيب يذلا لجلا عيمج :ناتسبلا هُتقَوو :هلوقب ٌدارملاو

 .هب قحّتلملا لخادلا تقو اذكف «لبق نم رم دقو

 ء(ءيش امهيلع نكي مل :ةفرعب اًمَكوو «لجلا نم ””امرحأ نإف) :لاق

 .امهتاقيم نم امرحأ امهنأل ؛هيف لخادلاو «يناتسبلا هب ديري

 ىلإ كلذ هياع نم جرح مث ءمارحإ ريغب ةكم لخد نّمو) :لاق
 .(مارحإ ريغب ةكم هلوخد نم كلذ هأزجأ :هيلع ٍةَجَحب مرحأو «تقولا

 .رماع ينب ناتسب يفوكلا لخد يأ (۱)
2 

 .هللا همحر فنصملا مالك يف يتأيس امك «هب قحتلملاو يناتسبلا يأ (1)



 A مارحإ ريغب تاقيملا ةزواجم

 ىضم :اهدسفأو ءةرمعب مرحأف «مارحإ ريغب تاقيملا زواج نمو ء ١
 .اهاضقو ءاهيف

 هّمِزَل امب ارابتعا ؛سايقلا وهو «"هئزجي ال :هللا همحر رفز لاقو

 ا ناصر يذلا تيس

 ةعقبلا هذه ميظعت هيلع بجاولا نأل ؛هِتقو يف كورتملا ئفالت هنأ :انلو

 .ءادتبالا يف مالسإلا ةَجحب ًامِرْحُم هاتأ اذإ امك «مارحإلاب

 الف ,"”هتمذ يف ًانْيَد راص هنأل ؛ةّنَسلا تلوحت تناك اذإ ام فالخب

 موصب ئّدأتي هنإف ءروذنملا فاكتعالا يف امك ءدوصقم مارحإب الإ ئّدأتي

 .يناثلا ماعلا نود ءةّسلا هذه نم ناضمر

 : اهدسفأو «ةرمعب مرحأف «مارحإ ريغب تاقيملا زواج نمو) : لاق

 دسفأ اذإ امك راصف «“امزال عقي مارحإلا نأل ؛(اهاضقو ءاهيف ئضم

 .جحلا

 .ةنسلا لوحتت مل اذإ اميف يأ «ئلوألا ةلاحلا نع )١(

 ام ماقم موقي ال هنإف :مالسإلا ةجح ّجح مث ءةكم اهيف لخد يتلا ةئّسلا يأ (5)
 ۳۳۷/٠١. ةيانبلا .فالخ الب «ةكم لوخدب همزل

 .جحلا تقو يضمب (۳)

 َ .عامجب ًالثم (5)

 طيحملا .لاعفألا ءادأب الإ ءرملا هنع جرخي الو مزال دقع مارحإلا نأل يأ )٥(

 .توريب ةعبطو «يشتارك ةعبط يف ةريثكلا ءاطخألاب ريكذتلا عم «517/7 يناهربلا



Aمارحإ ريغب تاقيملا ةزواجم ٤ 

 . تقولا كّرَتل مد هيلع سيلو
 OT . و َ 2

 «مرحلا ىلإ دعي ملو ,مرحأف «جحلا ديري مرحلا نم يكملا جرخ اذإو
 ىلع وهف : بلي مل وأ ْئَبلو «مرحلا ىلإ داع نإف ءةاش هيلعف : ةفرعب َفَقَوو
 . يقافآلا يف هانركذ يذلا فالتخالا

 .("تقولا كرل مد هيلع سيلو)

 .مدلا هنع طقسي ال :هللا همحر رفز لوق سايق ئلعو

 .مارحإ ريغب تقولا زواج اذإ جحلا تئاف يف يفالتخالا ٌريظن وهو

 .هتجح دسفأ مث «جحلاب مرحأو «مارحإ ريغب تقولا رواج نّميفو

 .تاروظحملا نم اهريغب هذه ةرواجملا ٌربتعي وه

 وهو «ءاضقلا يف "'هنم مارحإلاب تاقيملا قح ًايضاق ٌريصي هنأ :انلو
 .قرفلا حّضوف «تاروظحملا نم هريغ هب مولعني الو «تئافلا يكحي

 ىلإ دعي ملو "٠ مرحأف «جحلا ديري مرحلا نم يكملا جرخ اذإو) :لاق
 .مارحإ ريغب هزواج دقو مرحلا :هتقو نأل ؛ (ًةاش هيلعف :ةفرعب فكوو «مرحلا

 يذلا فالتخالا ىلع وهف :بلي مل وأ ئّبلو «مرحلا ىلإ داع نإف)

 .يقافآلا يف هانركذ

) 

 مد هيلع نكلو «مرحلا نم ال «مارحإلا تيقاوم دحأ نم مارحإب اهاضق اذإ (۱)

 505/١. ررغلاو رردلا ىلع يلالبنرشلا ةيشاح رظني .ةرمعلا داسفل

 .تاقيملا نم يأ (۲)

 .لخلا نم يأ (۳)



 ۸0 مارحإ ريغب تاقيملا ةزواجم

 1 همي عه اس م
 ‹ جحلاب مرحأف .مرحلا نم جرخ مث «هترمع نم عرف اذإ عتمتملاو

 .مد هيلعف : ةفرعب فقوو
 .هيلع ءيش الف : ةفرعب فقي نأ لبق هيف لّهأف «مرحلا ئلإ َعَجَر نإف رص

 «' جحلاب مرحأف «مرحلا نم جرح مث «هترمع نم غرف اذإ عتمتملاو )1( 5 ل 5 ما ا

 راص :ةرمعلا لاعفأب ئتأو «ةكم لخد اّمَل هنأل ؛(مد هيلعف :"”ةفرعب فقوو

 مدلا همزليف ءانركذ اّمِل ؛مرحلا نم جحلا يف يكملا مارحإو «يكملا ةلزنمب
 يضر 536
 .٠ هلع هريح ر

 ءيش الف :ةفرعب فقي نأ لبق هيف لهأف «مرحلا ئلإ عَجَر نإف) :لاق رص ]#

 .ملعأ ئلاعت هللاو «يقافآلا يف مّدقت يذلا فالخلا لع وهو ؛(هيلع

Feد6  

 .لجلا نم مرحأف يأ (۱)
 .مرحلا ىلإ دوعي نأ ريغ نم يأ (۲)



Aباب ٦ 

 باب

 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ

 اهل فاطو «ةرمعب يكملا مرحأ اذإ : ئلاعت هلل همحر ةفينح وبأ لاق

 ةَجَح هيلعو مد هضفرل هيلعو ّجحلا ضْفري هنإف : يحلاب مرحأ مث ءأطوش

 . ةرمعو

 .مد هيلعو ءاهاضقو ءانيلإ ُبحأ ةرمعلا ضْفَر : الاقو

 باب

 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ

 فاطو «ةرمعب يكملا مرحأ اذإ : ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق) :لاق

 هيلعو مد هضفرل هيلعو حلا ُضْفرَي هنإف :جحلاب مرحأ مث ءاطوش اهل

 3 ال هنأل ؛(مد هيلعو "عاشو «انيلإ حا ةرمعلا شر :الاقو

 دراما ا يكمل ند يل انهي ىجلا ؛امهردحأ ضفَر نم

 ؟ءابضق ياو لامعا: لقاو الاخ ندا :اهنآل ؛ ضفرلاب وأ ةرمعلاو

 .ٍةنقؤم ريغ اهنوكل

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .اهيف عرش يتلا ةرمعلا ئوس )١(

 .مدو اهؤاضق هيلعو : ۹۷ص ريغصلا عماجلا يفو :تلق .اهؤاضقو :خسُت يفو )۲(



 AV مارحإلا ئلإ مارحإلا ةفاضإ

 .امهنيب هيْنَجل ؛ٌمد هيلعو هأزجأ : امهبلع ئضم نإو

 لاعفأ نم ءيشب ٍتأي ملو «جحلاب مث «ةرمعلاب مرحأ اذإ '"اذكو
 .انلق امِل ؟قافتالاب ةرمعلا ضفري هنإف :ةرمعلا

 الب ءجحلا EE :جحلاب مرحأ مث «رطاوشأ ةعيرأ ةردعلل فاظ إو

 .اهنم ّعَرَق اذإ امك ءاهَضْقَر ُرَدَعَتيف «لكلا مكح رثكألل نال ؛يفالخ
 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع كلذ نم لقأ ةرمعلل فاط اذإ كلذك الو

 مل جحلا م مارحإو ءاهلامعأ نم ءيش ءادأب دكأت دق ةرمعلا م مارحإ نأ :هل

 .رسيأ دكأتملا ريغ ضفَرو «دكأتي

 :جحلا ضفَر يفو «لمعلا لاطبإ :هذه ةلاحلاو ةرمعلا ضفر يف نألو

 .هنع عانتما

 ييغملا 0 ؛ هناوأ لبق لّلحت هنأل ؟هضقر امها «ضفرلاب مد هيلعو

 ريغ ال ءاهءاضق : :ةرمعلا ضف يف نأ الإ ءرّصحملا ئنعم يف ناكف «هيف
 .جحلا تئاف ئنعم يف هنأل ؛ ةو «هؤاضق :جحلا ضفر يفو مد هيلعو

 َريغ ءامهمزتلا امك امهّلاعفأ ئدأ هنأل ؛ ؛ (هأزجأ :امهيلع ئضم نإو) :لاق

 .انلصأ نم فرع ام ىلع «لعفلا ققحت عنمي ال يهنلاو ءامهنع يهنم هنأ

 هباكترال ؛هلمع يف ناصقنلا كف هنأل ؛(امهنيب هعمجل ؛مد هيلعو)

 .هنع يهنملا

 .ركش مد :يقافآلا قح يفو ءربج مد :يكملا قح يف اذهو

 .ةرمعلا ضفري يأ )١(



EAAمارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ  

 يف قلَح نإف : : ئرخأ ٍةَجَحب ٍرْحَنلا موي مرحأ مث «جحلاب مرحأ نمو
 هتمزلا : ئلوألا يف َقِلحَي مل نإو ؛هيلع ءيش الو .ئرخألا هتُمزل : ئلوألا

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع رّصقي مل وأ رّصق مد هيلعو ءئرخألا

 .هيلع ءيش الف : ٌرّصقي مل نإ :الاقو

 سا كمل او 8 وم < ٠ 2 و و 014 2 1 7

 قلح نإف :ئرخأ ٍةجحب ِرْحْنلا موي مرحأ مث ‹جحلاب مرحأ نمو) :لاق

 وو 2 7 و

 :ئلوألا يف قلحي مل نإو «هيلع ءيش الو «ئرخألا هتمزل :ئلوألا يف

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع رصقي مل وأ رّصق «مد هيلعو «ئرخألا هّتمزل

 وأ جحلا يمارحإ نيب عمجلا نأل ؛(هيلع ءيش الف :رّصقي مل نإ :الاقو

 غ ةا يارا
 ىلإ 6 هَ و رم تر 5-5

 ىلع ةيانج وهف :لوألا مارحإلا يف اكسن ناك نإ وهف :َقلَح اذإف

 .عامجإلاب «مدلا همزلف «هناوأ ريغ يف هنأل ؛ يناثلا

 يف هتقو نع قلحلا رخأ دقف :لباقلا ماعلا يف جح ئىتح قلحي مل نإو

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع مدلا بجوي كلذو «لّوألا مارحإلا

N E sS 
 ةفص ظافلأ نم سيل ظفللا اذه ذإ «هوركم :انه :ةعدب : ظفل نم دارملا نأ حضتي اذهبو

 .هقفلا لوصأ ملع تاحلطصم تّرقتسا نأ دعب ةصاخبو «يفيلكتلا يعرشلا مكحلا

 ئرخأ عضاوم ةثالث يف يعرشلا مكحلل ٍةفصك ظفللا اذه فلؤملا لمعتسا دقو

 .نيترم قالطلا يفو «نيديعلا يف :طقف ةيادهلا يف



 ۸۹ مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ

 همارحإل ؛مد هيلعف : ئرخأب مرحأف ءريصقتلا الإ هترمع نم َعَرَف نمو

 . تقولا لبق

 .هامزل : ةرمعب مرحأ مث «جحلاب لَهأ نمو
 . هترمعل ّضفار وهف : ةرمعلا لاعفأب تأي ملو «تافرعب َفَْقَو ولف

 .فقي ئتح ًاضفار نكي مل : اهيلإ هّجوت نإف

 تلا ن ىو الف ارا ا رش قرر اهو
 .امهدنع ًريصقتلا طرشو «هذنع همدعو

 ؛مد هيلعف :ئرخأب مرحأف ءريصقتلا الإ هترمع نم غرف نمو) :لاق

 موركم اذهو «ةرمعلا يمارحإ نيب نيب عمج هنأل ا لبق همارحإل

 .ةرافكو «ربج مد وهو «مدلا همزليف

 elas جحلاب لَهَا نَّمو) :لاق

 ٌريصيف «هيف ةلايضلاو ءيقافآلا ج يف عورشم امه ججا نأل

 .ائيسم ريصيف «ةئسلا أطخأ هنكل ءًانراق كلذب

 ” ضفار وهف :ةرمعلا لاعفأب تأي ملو «تافرعب فقو ولف) :لاق

 .ةعورشم ريغ < لا لغ م يعذإ ءاهؤادأ هيلع رذعت هنأل ؛ (هترمعل

 .لبق نم هانركذ دقو «(فقي ئتح ًاضفار نكي مل :””اهيلإ هجوت نإف)

 ال «ةرمعلا مارحإ مدقي وأ ءاعم ةرمعلاو جحلاب مرحي نم :نراقلا نأل )١(

 .845/8 ةيانبلا .سكعلا

 .يه :نم لاحلا بصن ئلع اهريدقتو ا :بصنلاب خسُت يفو )۲)

 .تافرع يأ )۳(



 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ ۹۰

 مد هيلعو «هامزل :امهيلع ئضمف «ةرمعب مرحأ مث .جحلل فاط نمو

 .هترمع فرب نأ بحتسو' : مهني هعيحل

 .مد هيلعو ءاهيضقي : هترمع ضقر اذإو

 .هتمزل : قيرشتلا مايأ يف وأ ءرحنلا موي يف ٍةرمعب لهأ نمو

 هيلعو ءهامزل :امهيلع ئضمف «ةرمعب مرحأ مث «جحلل فاط نّمو) :لاق

 مارحإلا حصف ءَّرم ام ىلع «ٌعورشم امهنيب عمجلا نأل ؛(امهنيب هعمجل مد

 .امهب
 ىتح «نكرب سيلو «ةّنس هنأو «ةيحتلا فاوط :فاوطلا اذهب دارملاو 0, و و و

E 

 لاعفأب مث «ةرمعلا لاعفأب يتأي نأ هّنكمُي :ٌنكر وه امب تأي مل اذإو

 مد وهو ءامهنيب هعمجل مد هيلعو «زاج :امهيلع يضم ول اذهلف .جحلا

 نم جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ ناب هنأل ؛حيحصلا وه ءرّبجو ةرافك

 .هجو

 نم ءيشب دكأت دق جحلا ٌمارحإ نأل ؛(هترمع ضْفرَي نأ ُبَحتسُيو)
 .جحلل ْفُطَي مل اذإ ام فالخب «هلامعأ

 .اهيف عورشلا ةحصل ؛(اهيضقي :هترمع ضفر اذإو)

 .اهضفرل ؛(مد هيلعو)

 ؛ (هثَمزل :قيرشتلا مايأ يف وأ ءرحنلا موي يف ٍةرمعب لهأ نَّمو) :لاق

 .انلق امل



 ۹۱ مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ

 .اهئاكم ةرمعو مد هيلعف : اهَضفر نإف ءاهضفريو

 .امهنيب هعمجل ؛ٌمد هيلعو «هأزجأ : اهيلع ئضم نإف

 ٌريصيف «جحلا نكر ئدأ دق هنأل ؛ضفرلا هّمزلي يأ ,(اهضفريو) :لاق

 .هجو لك نم ّجحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ ًايناب
 همزلي اذهلف كذب ام ىلع ءًاضيأ مايألا هذه يف ةرمعلا تهرك دقو

 .اهتضفر
 .اّب اَمِل ؛(اهتاکم ةرمعو) ءاهضفرل (ٌمد هيلعف :اهَّضَقَر نإف) : لاق
 وهو ءاهريغ ىف ىنعمل ةهاركلا نأل ؛(هأزجأ :اهيلع ئضم نإف) :لاق

 كارلا ا E “جحلا لامعأ ةيقب ءادأب مايألا هذه يف ًالوغشم هنوك

 .اميظعت ؛هل

 لامعألا يف وأ «مارحإلا يف امإ «(امهنيب هعمجل ؛مد هيلعو) :لاق
 .ةيقابلا

 .ًاضيأ ةرافك مد اذهو :اولاق

 يف ركذ ام رهاظ ىلع ءاهضفري ال :مرحأ مث «جحلل َقلَح اذإ :ليقو 4 و ر 5

 .«لصألا»

 .''”يهنملا نع ازارتحا ؛اهضفري :ليقو م 1 5

 .اذه ئلع هللا مهمحر اتخياشمو :هللا همحر "”رفعج وبأ هيقفلا لاق

 .قيرشتلاو رحنلا مايأ ةرمعلا وهو «هنع يهنملا يأ )١(

 لمحو «ئراخبب تام «ةيفنحلا ةمئأ رابك نم «هللأ دبع نب دمحم يناودنهلا )۲)



 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ ۹۲

 . اهضفري هنإف : ٍةجحب وأ ةرمعب مرحأ مث «جحلا هتاف نإف

 أل ر ةنإف وا ٍةرمعب مرحأ مث «ججحلا هتاف نإف) :لاق

 «ةرمعلا ٌمارحإ همارحإ بلقني نأ ريغ نم ةرمعلا لاعفأب لّلحتي :جحلا تئاف

 نيب ًاعياج ٌريصيف «ئلاعت هللا ءاش نإ تاوفلا باب يف كيتأي ام ئلع
 .نيترمعب مرحأ ول امك ءاهضفري نأ هيلعف «لاعفألا ثيح نم نيترمعلا

 ءاهضفري نأ هيلعف ءًامارحإ نْيتجحلا نيب ًاعماج ٌريصي :ٍةَّجحب مرحأ نإو

 .نيتجحب مرحأ ول امك

 «هناوأ لبق لّدحتلاب اهضقرل ؛مدو ءاهيف عورشلا ةحصل ؛اهؤاضق هيلعو

 .ملعأ ئلاعت هللاو

 6 د د د د



 4۳ راصحإلا باب

 راصحإلا باب

 زاج : يضملا نم هّعَتمف «”ضرم هباصأ وأ «ودعب مرحملا رصحأ اذإو
0 0 

 .لّلحتلا هل

 هنیعب ًاموي هثعبت نم دِعاوو مرحلا يف حب ةاش كما : هل لاقُي و

 .لّلحت مث هيف َحَبْدَي

 راصحإلا باب

 :يضملا نم هعتمف «ضرم هباصأ وأ ءّودعب مرحملا ريصح أذا : : لاق
 .(لاحتلا هل زاج

 نآل . «ردعلاب الإ راضحالا نوكي أل هللا ممحر © يعفاشلا لاقو
 وجني لالحإلابو «ةاجنلا ليصحتل رصحملا ْقَح يف عرش يدهلاب لّلحتلا
 .ضرملا نم ال ءودعلا نم

 لهأ عامجإب «ءضرملاب راصحإلا يف ْتدَرَو راصحإلا ةيآ نأ :انلو
 .ودعلاب :رصحلاو «ضرملاب :راصحإلا :اولاق مهنإف «ةغللا

 «مارحإلا دادتما لبق نم يتآلا جّرحلا عفدل :هناوأ لبق لذحتلاو
 .مظعأ ضرملا عم هيلع رابطصالا يف جرحلاو

 دعاوو «مرحلا يف حبت ةاش ْثَحْبا :هل لاقي :لحتلا هل زاج اذإ (و)

 .(لٌلحت مث ءهيف بذي هنيعب اموی هثعبت نم

 )١( جاتحملا ينغم ۱/ْ.



 هه ثا ا. ا. ام ا. هو هى. اه... هاهو ولو ىو اه جا وأو هه هج يو ده هلو يه ىلا GH GOG هج هو جهه 4 هاه

 فرعُت مل ةقارإلاو ءةبرف راصحإلا مد نأل :مرحلا ىلإ "”ْثَحبُت امنإو

 هب قي الف «هنودب ةبرق "”عقي الف «َّرم ام ئلع ءناكم وأ نامز يف الإ ةبرق

 .للحتلا

 .41ج ْىَدْلل لي ع سور ارل وا :لولاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو
 .مرحلا ىلإ ىهي امل مسا يدهلا نإف «197١/ةرقبلا

 تيقوتلاو «ةصخخُر عرش هنأل ؛هب تقوي ال :هللا همحر ””يعفاشلا لاقو

 .هئياهن ال «فيفختلا لصأ ئعارملا نإ :انلق

 .هاندأ :ةاشلاو ‹يدهلا :هيلع صوصنملا نأل ؛ةاشلا زوجتو

 .اياحضلا يف امك ءامهُعْبس وأ «ةندبلاو ةرقبلا هئزجتو

 ذل لب ردم فق كلذ نال اهب اغلا تشب ارك اجب داملا نميلز

 .هنع حذو «كلانه ةاشلا ئَرتشُت ىتح ةميقلاب ثعبي نأ

 وهو ءٌريصقتلا وأ قلحلا هيلع سيل هنأ ىلإ ةراشإ :لّدحت مث :هلوقو

 .هللا امهمخر دمحمو ةفينح يبأ لوق

 .ةاشلا يأ )١(

 .مرحلا نود ةبرق راصحإلا مد عقي ال يأ (۲)

 .01 4/١ جاتحملا ينغم (؟)



 ۹0 راصحإلا باب

 «جحلا نع لّلحتيل راحاو ي ىدهب ْثَعَب نإف نيّمدب ثب : ًانراق ناك نإو

 .امهنم ٍدحاو نع َلّلحتي مل : ةرمعلا مارحإ يف ئقبيو

 رحنلا موي لبق هُحْبَذ ٌروجيو مرحلا يف الإ راصحإلا مد حب زوجي الو
 . هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 ؛هيلع ءيش ال :لعفي مل ولو «كلذ هيلع :هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 َرَمأو ءاهب ا ناكو دخلا ماع ا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 .""كلذب مهنع هللا يضر هّباحصأ

 نوكي الف «جحلا لاعفأ ىلع ًاَبَرُم ةبرق فرع امنإ قلحلا نأ :امهلو

 مهتميزع ماكحتسا َفّرعيل :هباحصأو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لعِفو

 :تاريستالا الع

 0 نع 0 ىلإ هجايتحال 00 0 ناك ل :لاق

 .ةدحاو

 لبق ةد ڙوجيو «مرحلا يف الإ راصحإلا مد حب زوجي الو) :لاق

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع رحنلا موي

 .نراقلا يأ (۲)



 راصحإلا باب ۹٦

 .رحنلا موي يف الإ جحلاب رصحملل حبذلا ٌروجي ال : الاقو

 . ءاش ئتم حبذي نأ ةرمعلاب رصحملل ٌروجيو

 .ةرمعو َةَّجَح هيلعف : لّلحت اذإ جحلاب ٌرصحملاو

 .رحنلا موي يف الإ جحلاب رصحملل حبذلا زوجي ال :الاقو

 .نارقلاو ةعتملا يدهب ًارابتعا ؛(ءاش تم حبذي نأ ةرمعلاب رصحملل ٌروجيو
 ر 8 5 5

 .للَحُم امهنم ٍدحاو لك ْذِإ «قلحلاب هناربتعُي امبرو
 «هنم لكألا زوجي ال ئتح «ةرافك مد هنأ : هللا همحر ةفينح ىبألو

 .تارافكلا ءامد رئاسك «نامزلا نود «ناكملاب ْصَتْخُيف

 .كَسُن مد هنأل :نارقلاو ةعتملا مد فالخب

 فوقولا وهو جحلا لاعفأ مظعم نأل ؛هناوأ يف هنأل :قلحلا فالخبو

 هب يهتني :ةفرعب

 .(ةرمعو ٌةَّجَح هيلعف :لّلحت اذإ جحلاب ٌرصحملاو) :لاق
 قفز 97 5 :

 ."' مهنع هللا يضر رمع نباو سابع نبا نع يور اذكه

 نأ امِل :””ةرمعلاو ءاهيف عورشلا ةحصل :ءاضق ُبجت َةَّجَّحلا نألو
 .جحلا تئاف ىنعم يف

 .قلحلاب يأ )١(

 نودب دوعسم نباو سابع نبا نع هركذو ءهدجأ مل :57/7 ةياردلا يف لاق (؟)

 50/١". نآرقلا ماكحأ يف صاصجلا ٍدانسإ

 .بصنلاب خست يف تطبضو «بجي :يف رتتسملا ريمضلا ىلع افطع ؛مضلاب (۳)

 .۳۷۹/ ۰٩ ةيانبلا .رصحملا يأ (5)



 ۹۷ راصحإلا باب

 .ءاضقلا : ةرمعلاب رصحملا ئلعو

 نأ مهدعاوو ايده نراقلا ْثَعَب نإف «ناترّمعو حح : : نراقلا ئلعو

 : يدهلاو جحلا كردي ال ناك نإف : راصحإلا لاز مث «هنّيعب موي يف هوحبذي

 . ياللا رحب لِي ئتح ٌربصي لب «هّجوتي نأ هُمّرلي ال

 .اندنع ققحتي :اهنع ٌراصحإلاو ء(ءاضقلا :ةرمعلاب رصحملا ئلعو) :لاق

 .تقوتت ال اهنأل 0 تپ ال : هللا همحر كلام لاقو

 اورصحأ مهنع هللا يضر هّباحصأو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ :انلو

 راغ اوناكو « ةيبيدحلاب

 .ةرمعلا مارحإ يف ٌدوجوم اذهو يسارا :لطحتلا عرش نالو

 .جحلا يف امك ءلّلحت اذإ ءاضقلا هيلعف :ٌراصحإلا ققحت اذإو

 .(ناترمعو افا یلعو) :لاق

 ةحص دعب اهنم َجّرَخ هنألف :ةيناثلا امأو ءا امِلف :امهادحإو حلا امأ
 .اهيف عورشلا

 لاز مث «هنيعب موي يف هوحبذي نأ مهَدعاوو ايده نراقلا تعب نإف) :لاق
 تح ٌربصي لب «هجوتي نأ همّزلي ال : يدهلاو جحلا ُكِرْدُي ال ناك نإف :راصحإلا

 .جحلا لاعفأ ادا وشو لا قم وريصتنلا تار ؛(يذهلا رحتب لحي

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاح .ريغ ال )١(

 .ًاضيأ ةرمعلا يف ققحتي هنأ ١7/7 ليلجلا بهاوم يفو (۲)

 .(۱۲۳۰) ملسم حيحص «(۱۷۱۲ )۰۱۹۸٥ يراخبلا حيحص (۳)



 راصحإلا باب ۹۸

 .ةجوتلا هَمْرَل : يدهلاو جحلا كردي ناك نإو
 . ءاش ام هب عّنِص : هیده كردأ اذإو

 .لّلحتي : جحلا نود «يدهلا كردي ناك نإو

 .ًاناسحتسا ؛لّدحتلا هل زاج : يدهلا نود .جحلا كردي ناك نإو

 امنإو «جحلاب رّصحملا يف امهلوق ىلع ميقتسي ال ميسقتلا اذهو

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق ىلع ميقتسي

 ”جحلا تئاف هنأل ؛ كلذ هل :ةرمعلا لاعفأب َلّلحتيل جوت نإو

 لبق ٍزْجَعِلا لاوزل ؛ (ةجوتلا هَمِزَل :يدهلاو جحلا كردي ناك نإو) :لاق

 .""فّخلاب دوصقملا لوصح

 دوصقمل هنّيع ناك دقو «هكْلِم هنأل ؛(ءاش ام هب مَّنِص :هّيدَه كردأ اذإو)
 .هنع ئىنغتسا

 .لصألا نع هزجَعل ؛(لّلحتي :جحلا نود «يدهلا كردي ناك نإو)

 .ًاناتيحتسا ؛للحتلا هل زاج :يدهلا نود «جحلا ك ردي ناك نإو)

 مد نأل ؛(جحلاب رصحملا يف امهلوق ىلع ميقتسي ال ميسقتلا اذهو

 .يدهلا كردي ا كردي نمف ءرحنلا مويب تقوي امنع راضحألا

 .(هللا هةر "”ةفينح يبأ لوق ىلع ميقتسي امنإو)

 .يدهلا وهو )١(



 1 راصحإلا باب

+ 
4 2 5 2.2 

 .ارصحم نوكي ال : ريصحأ مث ‹«ةفرعب فقو نمو

 .رحنلا مويب مدلا تفوت مدعل ؛قافتالاب «ميقتسي :ةرمعلاب رصحملا يفو

 وهو «لصألا ىلع َرَدَق هنأ :هللا همحر رفز 27 وهو «سايقلا هو

 يدهلا وهو «لدبلاب دوصقملا لوصح لبق جحلا
 ثوعبملا نأل ؛هلام عاضل :ةّجوتلا هانمزلأ ول اَنأ :ناسحتسالا هجو

 ف ءلالا تو هرم لحم لو جال ىلا هيلي لع
 .سفنلا

 ؛هلام ىلع فاخ اذإ اذكف .هجوتلا همزلي ال :هسفن ئلع فاخ "ولو
 ءرصحملا ٍدوصقم تاوفل ا و ا يش د نأ يغبني هنأل

 ."”هيلع نامضلا باجيإل هجو الو
 «هنع حَبذُيل هريغ يف وأ «ناكملا كلذ يف رّبص ءاش نإ :ٌرايخلا هلو

 ؛ لضفأ وهو «مارحإلاب همزتلا يذلا كسلا يدؤيل هّجوت ءاش نإو «لّلحتيف

 . “دعو امب ءافولا ىلإ برقأ هنأل

 نمألا عوقول ؛ (ارصحم نوكي ال :ريصحأ مث «ةفرعب فقو نمو) : لاق

 .تاوفلا نع

 .مال نودب .هحبذي : خس يفو (۱)

 ءةيادهلا نم ةميدق خست يف تبثم :هيلع نامضلا باجيإل :هلوق ىلإ انه نم (۲)

 .ةميدقلا ةيادهلا تاعبط نم طقس كلذكو «ةديدع خست نم طقسو

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاحو 787/0 ةيانبلا .نذإلا دوجول (۳)

 .جحلا وهو «همامتإب دعوو «هيف عرش ام ءادأ وهو )€(



 راصحإلا باب ٠٠0ه

 _- ١٠ 5 55 5 5 ف ع 2

 ءرصحم وهف : فوقولاو فاوطلا نع عونمم وهو «ةكمب رصحأ نّمو
 . رصحُمب سيلف : امهدحأ ِكاردإ ئلع َرَدَق نإو

 وهف :يفوقولاو يفاوطلا نع ٌعونمم وهو «ةكمب ٌريصحأ نّمو) :لاق
 .لجلا يف َريصحأ اذإ امك راصف «ٌمامتإلا هيلع رذعت هنأل ؛(ٌرصحم

 .(رصحمب سيلف :امهدحأ كاردإ ىلع َرَدَق نإو) :لاق

 يف هنع لدَب مدلاو «هب َلّدحتي :جحلا تئاف ناف :فاوطلا ىلع امأ
 .اًنيب املف :فوقولا ىلع امأو «للحتلا

 امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ نيب فالخ ةلأسملا هذه يف :ليق دقو

 .ملعأ ئلاعت هللاو «ليصفتلا نم كتملعأ ام حيحصلاو «هلل
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 ٥۰۱ تاوفلا باب

 تاّوقلا باب
 و ۰ ١ ct 2 2, م 2 7

 موي نم رجفلا علط ئتح ةفرعب فوقولا هتافو «جحلاب مرحأ نّمو
 .جحلا هتاف دقف : رحنلا

 مد الو «لباق نم جحلا يضقيو «للحتيو «ٰیعسيو فوطي نأ هيلعو

 .هيلع
0 

 تاوقلا باب

 نم ٌرجفلا َعَلَط ئتح ةفرعب فوقولا هّلافو «جحلاب مرحأ نّمو) :لاق

 ."”هيلإ دتمَي ففوقولا تقو نأ انركذ اّمِل ؛(جحلا هتاف دقف :رحنلا موي

 مد الو «لباق نم جحلا يضقيو «للحتيو «ئعسيو فوطي نأ هيلعو)

 .(هيلع

 حلا هتاف دقف :ليلب ةفرع هتاف نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 .””«لباق نم ٌجحلا هيلعو «ةرمعب "'”لِحّيلف

 تاد فاوطلا لإ طعنا لا

 .رجفلا عولط ىلإ يأ (۱)

 .لّلحتيلف : : خس يفو قفز

 لسرم وهو 17586(2) ةبيش يبأ نبا فنصم ؛(7018) ينطقرادلا ننس (۳)

 .,/ 2 فيرعتلا ٤٦/۲ ةياردلا .فعض هيفو «ءاطع نع



 تاوفلا باب 0۰۲

 . توفت ال : ةرمعلاو

 : يهو ءاهيف اهلعِف هركي مايأ ةسمخ الإ ةّسلا عيمج يف ةزئاج يهو 5 .o ہک + 0

 .قيرشتلا مايأو ءرْحّنلا مويو «ةفرع موي

 ءادأب الإ هنع جورخلل قيرط ال ا دقعنا ام دعب مارحإلا نألو

 نّيعتتف «جحلا نع َرَجَع انه اهو «مّهبملا مارحإلا يف امك «نّيكسنلا احأ

 ضل هيلع

 تئاف قَح يف تناكف «ةرمعلا لاعفأب عَقو للحتلا نأل ؛هيلع مد الو

 .امهنيب عمجَي الف ءرصحملا قَح يف مدلا ةلزنمب :جحلا

 .توفت ال :ةرمعلاو) :لاق

 و ا م 3 5
 موي :يهو ءاهيف اهلْعِف هركي مايأ ةسمخ الإ ةّنسلا عيمج يف ةزئاج يهو

 .(قيرشتلا مايأو ءرحّنلا مويو «ةفرع

 هذه يف ةرمعلا هركت تناك اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور اَمِل

 .""ةسمخلا مايألا

 .جحلل ةنيعتم تناكف جحلا مايأ هذه نألو

 ةكسلا يف ةرمعلا ِتّلَح» :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق )۸۷٤١( يقهيبلا ننس )١1(

 .«ةفرع مويو مايأ ةعبرأ الإ اهلك
 ال باب هنأل ؛ملسو هيلع هللا ئلص هللا لوسر نم ًاعامس كلذ تلاق اهنأ ٌرهاظلاو

 .۲۲۷/۲ عئانصلا عئادب نم ها .داهتجالاب كردي



 Dı تاوفلا باب

as روو 

 «لاوزلا لبق ةفرع موي يف هرکت ال اهنأ :هللا همحر فسوي يبأ نعو

 .هّلبق ال «لاوزلا دعب محلا نكر تقو لوخد نأل

 .هانركذ ام بهذملا نم ٌرهظألاو

 ف ا امم یقبیو “حص : مايألا هذه ىف اهدا ول :اذه عم نكلو

 .عورشلا

 و رو

 :(ةئش :ةرمعلاو) :لاق

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ةضيرف :هللا همحر "”يعفاشلا لاقو

 ."””(جحلا ةضيرفك «ةضيرف :ةرمعلا»
 وق < و ئ 02 و

 .”(عوُطَت :ةرمعلاو «ةضيرف :جحلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو

 .هوركملا تقو لوخد دعب ةالصلا ءانبك «مايألا هذه يف اهدؤي مل نإ يأ )١(

 450/١. جاتحملا ينغم (۲)

 ينطقرادلا ننس يف ءاج نكلو ءاذكه هدجأ مل :417/7 ةياردلا يف لاق (۳)

 ,«...ناتضيرف ةرمعلاو جحلا نإ» :ظفلب )١970( مكاحلل كردتسملاو .«(771)

 .ةفوقومو ةعوفرم ئرخأ قرط هلو «فيعض هدانسإو
 يذمرتللو ««عوطت ةرمعلاو «داهج جحلا» :(۲۹۸۹) هجام نبا دنع ءاج )٤(

 اورمتعت نأو ءال :لاق ؟ةبجاوأ ةرمعلا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لئس :(41)

 .58/7 ةياردلا اهل رظني مالك اهيف قرط هلو «حيحص نسح :لاقو «لضفأ وهف



 تاآوفلا باب 0٤

 . قلحلاو ‹يعسلاو «فاوطلاو .مارحإلا : يهو

 حلا تئاف يف امك ءاهريغ ةينب ئّدأتتو ءيتقوب ٍةتقؤم ريغ اهنألو
 هرم يع

 .ةيلفّتلا ةرامأ اذهو

 تبثت ال ْذِإ «جحلاك ."”جحلا لامعأب ةردقم هنأ اورام. ليوأتو

 .راثآلا يف ضراعتلا عم ةيضرفلا

 يف هانركذ دقو ء(""قلحلاو «يعسلاو «فاوطلاو «مارحإلا :يهو) :لاق
 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «عتمتلا باب

 دع FF د ¢

 .جحلاك «لامعأب :ئرخأ يفو «جحلاك «جحلا لاعفأب :خسُن يفو )١(

 ةيناطلس ةخسن يهو «ه١٠٠٠ ةخسن اهنمو «ءخسُن يف تبثم :قلحلا :ظفل (۲)

 ءىرخأ خس نود «لوبنطسإب ةينامثع رون ةبتكم نم «ه19١١١ ةنس ةلباقمو ةححصم

 5 5 نا ا و ا شاق و



 باب
 ريغلا نع جحلا

GGG OG»ه .٠ ٠ اه هو و و. وه. و و و و » ه هو و هه هو وه هو هو هاو هو هواه هاه هه هه . 

 باب

 ريعلا نع جحلا

 «هريغل هلمع باوث ّلعجَي نأ هل ٌناسنإلا نأ :بابلا اذه يف لصألا
 .ةعامجلاو ةّنسلا لهأ دنع ءاهريغ وأ ةقدص وأ ًاموص وأ ةالص

 ,2"”نْيَحلْمأ نيشبكب ىحض هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يور امل

 «"للاعت هللا ةينادحوب ّرقأ دق نمم هّمأ نع رحآلاو «هسفن نع "امهدحأ
 .“غالبلاب ل دهّشو

 .دوس تارعش هبوُشَت ضايب وهو «داوسو ضايب هيف يذلا :حلمألا )١(

 ۳۹۷/٩. ةيانبلا .امهدحأ حبذي :ريدقت ىلع :بصنلابو «ةيلدبلا ىلع :رسكلاب (۲)

 ةمأ :نيعون ىلع ملسو هيلع هللا ئاص يبنلا ةمأ نأل ؛ةوعَّدلا ةمأ نع ٌزارتحا ()

 ۳۹۸/٩. ةيانبلا .نورفاكلا مهو :ٍةباجإ ال «ةوعد ةمأو «نونمؤملا مهو :ٍةباجإو ٍةوعد

 .هدابع ىلإ هيهاونو هللا رماوأ غيلبتب ملسو هيلع هللا ئاص يبنلل يأ (5)

 نب دمحم نب هللا دبع :هدانسإ يفو «(۳۱۲۲) هجام نبا ننس يف بيرق ظفلب (0)
 ا a اق ظافلأو ق هلو "768 4ك دواد 3 PE « هيف ؟ e : ق

 يب سس 9 ش٠ مل دم
 . در

 ٤۸/۲. ةياردلا



 ا 5 کلا دحأ ةيحضت نر ٩ عج

 و و ا م ا اونا تادابعلاو
 .جحلاك ءامهنم ةبكرمو ۳ «ةالصلاك

 لوصحل ؛ةرورضلاو رايتخالا يتلاح يف :لوألا عونلا يف يرجت ةبايثلاو
 دوصقملا نأل ؛لاحب يناثلا عونلا يف يرجت الو «بئانلا لعِفِب دوصقملا

 .هب لصحي ال :سفنلا باعتإ وهو

 ةقشملا وهو "يناثلا ئنعملل ٍ؛ِرْجَعلا دنع :ثلاثلا عونلا يف يرجتو
 .سفنلا باعتإ مدعل ؛ةردقلا دنع يرجت الو «لاملا صيقنتب

 .رمعلا ضرف جحلا نأل ؛توملا تقو لإ مئادلا ُرْجَعلا :طرشلاو

 ا للا“ باب نأل ؛ دل E لغ يفو

 لاق مالسلاو 506 ا ةيَمْنَحلا ثيدحك «بابلا يف ةد راولا ٌرابخألا

 0 «يرمتعاو «كيبأ نع يجح١ : هيف

 .هتّمأل نيتاشلا ئدحإ ةيحضت باوث ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا لعج يأ )١(
 .نيتاشلا ىدحإ :خسُن يفو (۲)

 صيقنتو « سفنلا باعتإ :نيينعم ىلع لمتشم جحلا نأل ۳۹۸/١: ةيانبلا يف لاق ()
 :خسنلا ضعب يفو :يكاكلا لاقو «يناثلا نّيعتف ءزجعلا دنع لوألا ىنعملا ئفتناو «لاملا

 ها .باتكلا ريرقت ىلإ ةبسنلاب رهظأ وهو ًايلام هنوك رابتعا وهو :لوألا اونعملل

 )٤( يراخبلا حيحص يف :يرمتعاو : ظفل نودب ةيمعثخلا ثيدح يف )۱٤٤٩(«‹



 0۰۷ ريغلا نع جحلا

 صم ت أف ي 5 را ترک 2

 ٍةجحب لهأف «ةجح امهنم دحاو لك نع جحي ناب نالجر هرم نمو
 0 و 2 ٠ « ٠

 . ةقفنلا نمضيو .جاحلا نع يهف : امهنع

 ؛ةقفنلا باوث رمآللو «"”جاحلا نع عقي جحلا نأ :هللا همحر دمحم نعو

 .موصلا باب يف ةيدفلاك « همام قافنإلا ميقأ :زجعلا دنعو «ةيندب ةدابع هنأل

 لهأف َةَّجَح امهنم دحاو لك نع جي نأب نالجر هَرَمأ نَمو) :لاق

 نع عقي جحلا نأل ؛(ةقفنلا "”نمضيو «"”جاحلا نع يهف :امهنع َةَّجَحِب

 ."هالسإلا ةّجح نع جاحلا ٌجّرخي ال تح ««ريآلا

 وه امنإ :يرمتعاو :ظفل نأ ىلإ 501/6 ةيانبلا يف ينيعلا هّبنو )١15(« ملسم حيحص

 ٠١/١. ةيادهلا ىلع يونكللا ةمدقم رظنيو «(7405) هجام نبا ننس «حيحص

 .ةياهنلا نع ًالقن «5 ٠١/86 ةيانبلا .نورخأتملا ةماع لام اذه ئلإو )١(

 يف ًابيرق يتأيس امك ءهسفن جح لإ ريآلا ةقفن فرص هنأل ؛امهلام نم قفنأ نإ (۳)
 51١6. 7/17 نيدباع نبا رظنيو .فنصملا مالك

 رومأملا جحي نأ ناكمإ لاح يف كلذو «لصألا وه اذهو «ةياورلا رهاظ يف )٤(

 جحلا عقي :ليقو «نكمي ال اذهو «ناصخش هل رِآلاف هذه انتلأسم يف امأ «هريغ نع

 /4١7/1. نيدباع نبا رظني .نيرخأتملا ةماع هيلإ بهذو ءرومأملا نع

 ها .نيرمآلا ٍةلأسم ,ليلد هنأ ال ماع ليل :رمآلا نع عقي جحلا نأل :هلوقو

 1/0 ةيانبلا رظنيو «يشاوحلا نم اهريغو cT مقرب ةيناميلسلا ةخسن ةيشاح

 «مالسإلا ةجح نع جاحلا ءىزجُتو ءّرظن هيف ٤۱۸/۷: نيدباع نبا لاق (0)

 ها .هريغ نع هلو



 ريَغلا نع جحلا 0۰۸

 ىلع ئضم نإف ءِنّيَع ريغ امهدحأ نع ئون نأب «مارحإلا مهبأ نإو

 نمي الو «كارتشا ريغ نم هل جحلا صِلخي نأ هرم امهنم احاو لکو
 نأ هّنكمُي الو «رومأملا نع عقيف «ةّيولؤألا مدعل ؛امهدحأ نع هغاقيإ

 .كلذ دعب امهدحأ نع هّلعجي

 هنأل ؛ءاش امهُّيأ نع هّلعجي نأ هل نف «هيوبأ نع جَح اذإ ام فالخب

 هعوقو دعب هرايخ ئلع ئقبيف ءامهل وأ ءامهدحأل هلمع باوث لعَجب ٌعربتم
 .هنع عقيف ءامهرمأ فلاخ دقو «"ريآلا مكحب لعقي "انه اهو «هباوثل ًاببس

 .هسفن جح ىلإ رمآلا ةقفن فرص هنأل ؛امهلام نم قفنأ نإ ةقفنلا نمضيو

 ىضم نإف «نيع ريغ امهدحأ نع ئون نأب ءمارحإلا مهبأ نإو) :لاق
 .ةيولوألا مدعل ؛(ًافلاخم راص :كلذ ىلع

 هللا همحر فسوي يبأ دنع كلذكف :يضملا لبق امهدحأ 07 نإو

 .هسفن نع عقيف «هفلاخي ٌماهبإلاو «نييعتلاب رومأم هنأل ؛سايقلا وهو

 ؛ءاش ام َنّيعُي نأ هل ناك ثيح «ةرمع وأ ةجح ْنْيعُي مل اذإ ام فالخب
 .قحلا هل نم لوهجملا انه اهو «"”لوهجم كانه َمّرتلملا نأل

 .ئلوألا ةروصلا يف روكذملا يأ (۱)

 .رمألا :خسُت يفو (۲)

 مزتلملا ةلاهجو ءٌمولعم :قحلا هل نمو «لوهجم :مارحإلا مهبأ اذإ اميف يأ (۳)
 .نايبلا همزليو «رارقإلا حصي :ءيش يلع نالفل : لاق اذإ امك ءءادألا ةحص عنمت ال

 . 5٠7/60 ةيانبلا



 0.94 ريغلا نع جحلا

 . مرحأ نَم ئلع مدلاف : هنع نرقُي نأب هريغ هَرَمَأ نإف

 هل اًنْؤَأو «هنع روعي نأب ٌرَخآْلاو «هنع حي نأب دحاو هَرَمَآ نإ كلذكو
 . هيلع مدلاف : نارقلاب

 .هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ءرمآلا ىلع راصحإلا مدو

 ًادوصقم ال «لاعفألا ىلإ ةليسو عرش مارحإلا نأ :ناسحتسالا هجو

 .ًاطرش هب يفتكاف «نييعتلا ةطساوب ةليسو حلي مُهبملاو «هسفنب

 لمتحي ال ئّدؤملا نأل ؛ماهبإلا ىلع لاعفألا ئدأ اذإ ام فالخب

 .افلاخم راصف «َنييعتلا

 ّبَجَو هنأل ؛(مرحأ نم ىلع مدلاف :هنع َنّرقَي نأب هريغ هّرمَأ نإف) :لاق

 صتخملا وه ٌرومأملاو ءنْيَكُسْنلا نيب عمجلا نم ئلاعت هللا هقفو امل ًاركش
 .هنم لعفلا ةقيقح نأل ۽ لا ذهب

 عقي جحلا نآ هللا همحر رامحم نع يورملا ةحصب دهشت ةلأسملا هذهو
 .رومأملا نع

 نع َروتعي نأب ٌرَخآلاو «هنع حي نأب لحاو هَرمأ نإ كلذكو) :لاق

 .انلق امِل ؛(هيلع ٌمدلاف :نارقلاب هل اًنْذَأو

 دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «ريآلا ىلع راصحإلا مدو) :لاق

 و

 .قيفوتلا ةمعن يأ )١(



 ريغلا نع جحلا 01۰

 .جاحلا ىلع : فسوي وبأ لاقو

 .امهدنع «تيملا لام يف ٌمدلاف : ٌريصحأف وتيم نع ٌجُحَي ناك نإف

 . ةقفنلا نمِضَيو «جاحلا ىلع : عامجلا مدو

 ررضل ًاعفد ؛للحتلل بجو هنأل ؛(جاحلا ىلع :فسوي وبأ لاقو

 .هيلع مدلا نوكيف «هيلإ عجار ررضلا اذهو «مارحإلا دادتما

 ."هصالخ هيلعف «ةدهعلا هذه يف هلخدأ يذلا وه َرِمآلا نأ :امهلو

 «تيملا لام يف ٌمدلاف :ريصحأف يتيم نع ٌجُحَي ناك نإف) :لاق
 .هللا همحر فسوي يبأل ًافالخ «(امهدنع

 .اهريغو ةاكزلاك ءةّلِص هنأل ؛تيملا لام ثلث نم وه :ليق مث

 نيد راف الل اخ تو هنأل ؛لاملا عيمج نم وه :ليقو

 نع يناجلا وهو «ةيانج مد هنأل ؛(جاحلا ىلع :عامجلا ٌمدو) :لاق

 ايفا

 نأل ؛هجح دف ىتح فوقولا لبق ماج اذإ :هانعم «(ةقفنلا نمضيو)

 .هب رومأملا وه "”حيحصلا

 .هرايتخاب هتاف ام هنأل ؛ةقفنلا نمضي ال ثيح «جحلا هتاف اذإ ام فالخب

 .ةدهعلا هذه نم رومأملا صالخ يأ )١(

 .حيحصلا جحلا يأ (۲)



 ه١1 رْيَغلا نع جحلا

 a ا 4 e م 7

 : ةفوكلا غلب املف < حر هنع اوجحأف .هنع جَ نأب ئصوأ نمو

 م ت چ 5 5 نامت

 «هلزنم نم تيملا نع جَحي : فصنلا قفنأ دقو , هئقفن تقرس وأ « تام

 .هللا همحر ةفينح ىبأ دنع اذهو «ىقب ام ثلثب

 7 م 5
 .لوألا تام ثيح نم هنع جَحي : الاقو

 لوصحل ؛ةقفنلا نمضي الو «هجح دسفي ال :فوقولا دعب عماج اذإ امأ

 ؛انيِب امِل هلام يف مدلا هيلعو «"”ريآلا دوصقم
 .انلق اّمِل ؛جاحلا ىلع :تارافكلا ءامد ٌرئاس كلذكو

 ْعَلَب املف ءالجر هنع اوجحأف «هنع جي ناب ئصوأ نّمو) :لاق

 نم تيملا نع جي :فصنلا قفنأ دقو «هّتقفن تقرس وأ «تام :ةفوكلا

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «يقب ام ثلثب «هلزنم

 .(”لوألا تام ثيح نم هنع ُجَحُي :الاقو

 :جحلا ناكم يفو «ثلثلا رابتعا يف انه اه مالكلاف

 .هللا همحر ةفينح يبأ لوق ٌروكذملاف :لوألا امأ

maيب نإ هيلإ عوفدملا املا نم يقي امي هج حح  

 .هنبيعتك يصولا نييعت ْذِإ «يصوملا نييعتب ًارابتعا ؛ةيصولا ِتّلطَب :الإو «ءيش

 هنأل ؛ لوألا ثلثلا نم يِقب امب هنع حُب :هللا همحر فسوي يبأ دنعو

 .ةيصولا ذافنل و
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 ٠٤٤. ةيناميلسلا ةخسن ىف ةتبثم ةدايزلا هذه .هتقفن تقرس وأ (۲)



 .٠ ا. و .٠ و وأو ا . ىو واه ه هو واو هو ٠و هه هواه هه ىو وه ههه هو هه هاه اه اه اه هه ههه

 الإ حصي ال لاملا هّلْزَعو «يصولا ةمسق نأ :هللا همحر ةفينح يبألو

 ملو «ضبقيل هل مصخ ال هنأل ؛يصوملا هاًّمس يذلا هجولا ىلإ ميلستلاب

 «لزَعلاو زارفإلا لبق كله اذإ امك راصف ءهجولا كلذ ىلإ ميلستلا دجوي

 .يقب ام ثلثب جيف

 َردقلا نأ :سايقلا وهو هللا همحر ةفينح يبأ لوق ُهْجَوف : يناثلا امأو

 .ايندلا ماكحأ قح يف لطب دق رفسلا نم دوجوملا

 نم الإ هّلمع عطقنا :مدآ نبا تام اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .ثيدحلا .«...ثالث

 مل ناك هنطو نم ةيصولا تيقبف ءايندلا ماكحأ نم ٍةيصولا ٌذيفنتو
 .جورخلا جوي

 نمو :ئلاعت هلوقل ؛لّطبي مل هرفس نأ :ناسحتسالا وهو ءامهلوق هجو

 ٠٠١. /ءاسنلا .ةيآلا .# ءولوسرو هلأ لإ ارجاهم ويب ارم جرحي

 ٌةَجَح هل تيك :جحلا قيرط يف تام نّم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . "تنس لك يف ةروربم

 .جحلا ناكم يف مالكلا يأ )١(

 )١1171(. ملسم حيحص (؟)

 يف يناربطلا دنع هانعمبو ءظفللا اذهب هدجأ مل 51١/7: ةياردلا يف لاق (۳)

 .( "ا" هال) ىلعي يبأو )٥۳۲١(« طسوألا



 .امهدحأ نع هّلَعجَي نأ هئزجي : هّيَوبأ نع ةححب لهأ نمو

 و هوو

 .ناكملا كلذ نم ةيصولا تربتعا :هرفس لطبي مل اذإو

 كم 5 : .٠
 ٌرومأملا :كلذ ىلع اونتبيو «"هسفنب حي يذلا يف :فالتخالا لصأو

 ." جحلاب )۲(

 ؛(امهدحأ نع هلعجي نأ هئزجي :هيوبأ نع ةجحب له نمو) :لاق TE هك أ ا لاق

 ماع ر م . ه م %
 دعب كلذو هل هجح باوث لعجي امنإف :هنذإ ريغب هريغ نع جَح نَم نأل

 ءءادألا دعب امهددحأل هّياوث هّلعج حصو «هئادأ لبق هين تَعَلَف «جحلا ءادأ
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 .باوصلاب ملعأ ئلاعت هللاو «لبق نم انقرف ام ىلع «رومأملا فالخب

 د6 FF Ff د6

 «هنطو نم جحي :ةفينح يبأ دنعف :هنع جحي نأب ئصوأو «قيرطلا يف تامف )١(

 5٠١. /60 ةيانبلا .تام ثيح نم :امهدنعو

 .قيرطلا ضعب يف تام اذإ يأ ()

 .اهلعجي :خسُت يفو «جحلا يأ (۳)



 يذهلا باب ٤

 يدهلا باب

 . منغلاو ءرقبلاو «لبإلا : عاونأ ةثالث نم وهو «ًةاش هاندأ : يذلا

 ءاش نإ دعب نم نيبنسو ءاياحضلا يف راج ام الإ ايادهلا يف ٌروجي الو
 . ىلاعت هللا

 يذهلا باب

 نع ليس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امل ؛(ةاش هاندأ :يدَهلا) :لاق
 تاش هاندأ» :لاقف «يدهلا

 .(منغلاو «رقبلاو «لبإلا :عاونأ ةثالث نم وهو) :لاق

 هل نوكي نأ دب الف :ئندأ ةاشلا لَعَج امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 .روزجلاو رقبا وهو «ئىلعأ

 ةثالثلا فانصألاو «هيف هب برقتُيل ؛مرحلا ىلإ ئدهُي ام :يدّهلا نألو

 عملا اذه يف ءاون

 نم "نيبنسو ءاياحضلا يف راج ام الإ ايادهلا يف زوجي الو) :لاق

 :ةيحضألاك دلا ةقارإب. تتت ةف هال 4 (!لاغت هللا هاش نإ تعب
 ناو لكمي نامتو

 ٠٠۲/۲. رابخإلاو فيرعتلا رظنيو ءًاعوفرم هدجأ مل :01/7 ةياردلا يف لاق (۱)

 .ةيحضألا يف يأ (۲)



 010 يذهلا باب

 ةرايزلا فاوط فاط نّم : نْيَعضوم يف الإ ءيش لك يف ةزئاج ةاشلاو

 .ةندب الإ امهيف زوجي ال هنإف : ةفرعب يفوقولا دعب عَماج نمو ًابْنَج

 نم رلحاو لك ناك اذإ ٍةعبس نع امهنم ٍدحاو لك زوجي ٌةرقبلاو ةندبلاو
 . نيقابلا نم زوجي ال : محللا هبيصنب مهدحأ دارأ نإف «ةبرقلا ديري ءاكرشلا

 نأ هل ٌبحتسُيو «نارقلاو ةعتملاو .عوطتلا يده نم لكألا ٌروجيو

 . اهنم لكأي

 فاوط فاط نم :نّيعضوم يف الإ ءيش لك يف ةزئاج ةاشلاو) :لاق

 ء(ةندب الإ امهيف زوجي ال هنإف :ةفرعب يفوقولا دعب عَماج نمو انج ةرايزلا
 .قبس اميف ئنعملا اًنِب دقو

 لك ناك اذإ ةعبس نع امهنم ٍدحاو لک زوجي ةرقبلاو ةندبلاو) :لاق

 زوجي ال :محللا هبيصنب مهدحأ دارأ نإف «ةبرقلا ديري ءاكرشلا نم رلحاو

 .نيقابلا نم

 كس مد هنأل ؛(نارقلاو ءةعتملاو «عوطتلا يده نم لكألا زوجيو

 .ةيحضألا ةلزنمب ءاهنم لكألا ٌروجيف

 اسَّحو ءهيدَه محل نم لكأ مالسلاو ٍةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 ."”ةقرملا نم

 .انيور اّمِل ؛(اهنم لكأي نأ هل بحتسُيو)

 .(۱۲۱۸) ملسم حيحص (۱)



 يذهلا باب 0۱٦

 .ايادهلا ةيقب نم لكألا زوجي الو
 . رحنلا موي يف الإ نارقلاو فضحلاو ,عوطتلا يده بذ زوجي الو

 موي لبق عوطتلا مد حْبَذ زوجي : : «لصألا» ىف ىفو : فيعضلا دبعلا لاق

 .حيحصلا وه اذهو «لضفأ رحنا موي هحبذو ‹رحنلا

 .اياحضلا يف فرع يذلا هجولا ىلع قّدصتي نأ بحتسي كلذكو
 و و

 .تارافك ءامد اهنأل ؛(ايادهلا ةيقب نم لكألا زوجي الو) :لاق
 امام و ت 5 21 0 0

 ثعبو «ةيبيدحلاب را امل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص لق

 تنأ لكأت ال» :هل لاق «هنع هللا يضر ىملسألا ةيجان يدي ىلع ايادهلا

 ."”«ًائيش اهنم كّتقفرو
 0 و هاس ريب هَ 5

 موي يف الإ نآرِقلاو ءةعتملاو ,"'عوطتلا يده حبذ زوجي الو) :لاق
 .© وبلا

 موي لبق عوطتلا د حْبَذ زوجي : ””لصألا» يفو :فيعضلا ٌدبعلا لاق

 يف ةبرقلا نأل 0 اوه اذهو :لضفأ رحنلا م موي هحبذو «رحنلا

 )١( ةيانبلا .ثلثلا رخَديو «ثلثلا معطيو «ثلثلاب قدصتي ينعي ٤٠٤/٥.

 يذمرتلا ننس )١957(« دواد يبأ ننس 2757/7 راثآلا يناعم حرش (۲)

 .04 0١1/7 ةياردلا «حيحص نسح :لاقو )41١(«

 .جحلاب درفملا يده يأ (۳)

 ٤٤۸/۷. نيدباع نبا ءالال/” قئارلا رحبلا رظني .ةثالثلا مايألا يأ (5)

 . ٤١١/١ ةيانبلا .هللا همحر دمحم مامإلل «طوسبملا يأ (5)

 ةيادب نتم يف مدقت امك يرودقلا امأو «هقفاو نمو ةيادهلا بحاص دنع يأ (7)



 0۷ يڏهلا باب

e, EEE 
 .ءاش تقو يأ يف ايادهلا ةيقب حبذ زوجيو

 دجو اذإف «مرحلا ىلإ اهغيلبتب ققحتي كلذو ءاياده اهنأ رابتعاب تاعوطتلا
o 7 

 و

 ىنعم نأل ؛لضفأ رحنلا مايأ يفو ءرحنلا موي ريغ يف اهحبذ زاج :كلذ

 رهظأ اهيف مدلا ةقارإ يف ةبرقلا
 ريِقَفْلا سيلا اوُمِعْطَأَو اني أولكَم# :ىلاعت هلوقلف :نارقلاو ةعتملا مد امأ

 .۲۹ 258 /جحلا .4 ْمُهَكَسْأوُصَقِيلَُّث

 .رحنلا مويب صني :ْثَّفّتلا ءاضقو

 .ةيحضألاك «رحنلا مويب صتخيف كس مد "”هنألو

 .(ءاش ٍتقو يأ يف ايادهلا ةيقب حبذ زوجيو) :لاق

 مدب ًارابتعا ؛"”رحنلا موي يف الإ ٌنوجي ال :هللا همحر يعفاشلا لاقو

 .هدنع رْبَج مد امهنم رلحاو لك ناف :نارقلاو هةمحلا

 «نارقلاو ةعتملا يدهك عوطتلا يده نأ ئريف «يرودقلا رصتخم نم وهو «يدتبملا

 «910/7 قئاقحلا نييبت رظني .نارقلاو ةعتملا يده لثم كس هنأل ؛رحنلا مايأ حبذي

 .ةيفنحلا دنع كلذ يف فالخ ىلإ نيدباع نبا رشي مل :تلق ٤٤۸4/۷. نيدباع نباو

 )١( ةيانبلا رظني .ةدابع يأ ءٍكسُت مد نارقلاو ةعتملا مد يأ ©517/86.

 هدمتعا يذلا .عوطتلا يده ىلع قبطني :ةبرقو كس مد هنأب ليلعتلا اذهو :تلق

 .رحنلا مايأ الإ زوجي ال هنأو هللا همحر يرودقلا

 ربجلا مد نأ :هبهذم نم حيحصلاو «ةيعفاشلا بتكل فلاخم اذه :ينيعلا لاق (؟)

 ٤۹۹/۷. يوونلل عومجملا رظنيو ٠511/6 ةيانبلا .رحنلا مويب صتخي ال



 يدهلا باب 01۸

 . مرحلا يف الإ ايادهلا َحّبَذ زوجي الو
 . مهريغو «مرحلا نيكاسم ئلع اهب قّلصتي نأ زوجيو

 »هَ ع و سا 7 ٠

 تبجو امل اهنأل ؛رحنلا مويب صتخت الف «تارافك ءامد هذه نأ :انلو

 «ٍريخأت ريغ نم هب ناصقنلا عافترال ؛ لو اهب ليجعتلا ناك :ناصقنلا ربجل

 . "كس مد هنأل ؛نارقلاو ةعتملا مد فالخب

 ءازج يف ئلاعت هلوقل ؛(مرحلا يف الإ ايادهلا ٌحْبَذ زوجي الو) :لاق

 .ةرافك وه مد لك يف ًالصأ راصف 96 /ةدئاملا .4 بكل مَ يدم :ديصلا

 .مرحلا هئاكمو ءوناكم ىلإ ئدهُي امل مسا يدهلا نألو
 ."”رَحْنم اهلك :ةكم جاجفو ٌرحنم اهلك :ىَنِم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .("””مهريغو «مرحلا نيكاسم ىلع اهب قّدصتي نأ زوجيو) :لاق

 .هللا همحر یعفاشلل ًافالخ
u (2)ا 87 0 5 2  

 .ةبرق ريقف لك ىلع ةقدصلاو ‹ةلوقعم ةبرق ةقدصلا نال

 .ةبرق مد يأ )١(

 رظنيو )7١054(2 هجام نبا ننس «هنع تكسو )١971(« دواد ىبأ ننس (۲)

 | ةياردلا

 .ةيادهلا ىلع يدعس ةيشاحو ۸١/۳ ةيانعلا .مرحلا يف اهحبذ دعب ينعي (۳)

 ريبكلا يواحلا .مرحلا نيكاسم ىلع الإ اهب قدصتلا هدنع زوجي ال يأ (5)

5/. 

 .ةيفنحلل ليلد اذه (6)



 14 يذدهلا باب

 .نسحف : ةعتملا يدهب فرع نإف ءايادهلاب فيرعتلا بجي الو

 حبذلا : منغلاو رقبلا يفو رحنا : نْدبلا يف لضفألاو

 ىلإ لقنلا نع ءىبنُي يدهلا نأل ؛(ايادهلاب "”فيرعتلا بجي الو) :لاق

 .بجي الف «فيرعتلا نع ال «هيف هيد ةقارإب بٌرقتيل ناكم
 ئسعف «رحنلا مويب توتي هنأل ؛(ٌنَسَحف :ةعتملا يدهب فرع نإف)

 .هب فرعي نأ ىلإ جاتحَيف ءهكسمُي نم دجي ال نأ

 .ريهشتلا لع هانبم نوكيف « "كس مد هنألو

 ام ىلع ءرحنلا موي لبق اهُحْبَذ ٌروجي هنأل ا ءامد فالخب

 .رثسلا اهب قيليف N ءانركذ

 هلوقل ؟(حبذلا :منغلاو رقبلا يفو ٌنحّنلا :ندبلا يف لضفألاو) : لاق

 .روزجلا :هليوأت يف ليق 27 /ر ثوكلا .4َرَحْأَو كير لصف  :ئلاعت
 »سس 0س

 .51//ةرقبلا . ٌدَرَقِب أوُحيْذَت نأ# :ئلاعت هللا لاقو

 ام :حبذلاو «1١٠//تافاصلا .# ٍرِيِظَع جب َُنْيَدَمَو # :ئلاعت هللا لاقو

 )١( ةيانبلا .راعشإلاو ديلقتلا لثم ءةمالعب اهُمالعإ وه :ايادهلا فيرعت © /418«
 .اهب فوقولاو «تافرع لإ ايادهلاب باهذلا بجي ال كلذكو

 نود ءانه اه ركذلاب هدارفإ ةلعب رعشي اذهو «يدهلا قاس يذلا عتمتملا يأ )١(
 .رحنلا مويب تقوتي امهنم ًالك نأ عم «نارقلا مد

 .هب رهشيف «كسانملاب قلعتي مد يأ ()



 يڏهلا باب 2

 .ًاماّيِق منغلاو ٌرقبلا حَبذي الو

 . كلذ نح ناك اذإ هيسفنب اهَحَبَذ ئوتي نأ ئلوألاو

 01 E .٠ م 3 2 چ 7 000 5
 ١ : او رقبلا حبذو «لبإلا َرَحَن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 :لعف كلذ يأو ءاهعجضأ وأ اما ايادهلا يف لبإلا َرَحَت ءاش نإ مث

 و
 .نسح وهف

 رحب مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ» يور امل ؛ًاماَيق اهرحني نأ لضفألاو

 ."0(ًامابق ايادهلا
 42 ا ديل ل 8 Ula 5 5 5 س و أ

 . ىرسيلا ديلا ةلوقعم «' امايق اهنورحني اوناك مهنع هللا يضر هباحصأو

 حبذملا :عاجطضالا ةلاح يف نأل ؛(ًاماَيِق منغلاو رقبلا بذي الو) :لاق

 .امهيف ةّنسلا وه حبذلاو «َرسيأ حبذلا نوكيف «ٌنيِبأ

 .(كلذ ٌرسحُي ناك اذإ هسفنب اهَحْبُذ ئلوتي نأ 'لوألاو) :لاق

 ةجح يف ةندب ةئام قاس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور اَمِل

 : هللا ىضر ًايلع قابلا لوو هيب نیسو انين حف «عادولا

 حبذ امأو )٠١٠١(« ملسم دنع هنع هللا يضر رباج ثيدح يف :لبإلا رحن )١(

 .07/7 ةياردلا رظنيو )2١١457« ملسم يفف :منغلا حبذ امأو )١5١١(« ملسم يفف :رقبلا

 .01/7 ةياردلا رظنيو )١/١4(« يراخبلا حيحص (۲)

 .هنع تكسو )/١17/71(« دواد يبأ ننس (۳)

 .اهمئاوق نم يقب ام ئلع ةمئاق (©)

 .(۱۲۱۸) ملسم حيحص (5)



 0۲۱ يدهلا باب

du & 5 
 .اهنم راّرجلا ةرجأ يطعي الو ءاهياطخو ءاهلالجب قّدصتيو

 ١ ٠ ا - 0-0 3 ٠ 2200 ١ ١
 : كلذ نع ئنغتسا نإو ءاهبكر : اهبوكر ىلإ رطضاف ‹ةندب قاس نمو

 .اهبكري مل

 «عوشخلا ةدايز نم هيف امل ؛ئلوأ تابرقلا يف هسفنب يّلوتلاو «ةبرُق هنألو
 .هريغ هتيلوت انّوجف ءهّئسحُي الو «كلذل يدتهي ال دق ناسنإلا نأ الإ

 ؛ (اهنم راّرجلا ةرجأ يطعُي الو ,"”اهماطخخو «""اهلالجب قدصتيو) :لاق
 ءاهيّطُحِبو اهلالجب قّدصت» :هنع هللا يضر يلعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 الا رجا طو

 نع ئنغتسا نإو ءاهّيكر :اهبوكر لإ َرَطضاف «ةندب قاس نّمو) :لاق
 ًائيش فرصي نأ يغبني امف «ئلاعت هلل ةصلاخ اهّلَعَج هنأل ؛ (اهّبكري مل :كلذ

 ىلإ جاتحي نأ الإ لَم غلبي نأ ىلإ «هسفن ىلإ اهيفانم وأ اهنْيَع نم
 :لاقف «ةندب قوسي الجر ئأر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يوُر امِل ؛اهبوكر
 .© كليو ءاهيكرا»

 .دربلا هيقي هسبلي «ناسنإلا بوثك :ةبادلا لجو لج :عمج :لالج (۱)

 .اهمامز يأ (؟)

 .اهمّطُخ :ظفل نودب «(۱۳۱۷) ملسم حيحص )۱۷۱١(« يراخبلا حيحص (۳)

 :ظفلل ًاجيرخت ١70/7 ةيارلا بصن يف ركذي مل يعليزلا نأ ىلإ انه هبنيو
 ةيانبلا يف ينيعلاو ۰۸۲/١ ريدقلا حتف يف مامهلا نبا اذه ىلع هعباتو ء«اهمطخ»

 يف رجح نبا امأ كلذ يعملألا ةينم يف مساق ةمالعلا كردتسي مل ًاضيأو .0

 ها .«ماطخلا رك هقّرُط نم ءيش يف رأ ملو» :لاقف 04/1 ةياردلا

 )٤( ملسم حيحص :(71705 ,1588) يراخبلا حيحص )1877(.



o۲يدهلا باب  

 تح ؛درابلا ءاملاب اهَعْرَض حِضنَيو ءاهّيبَحَي مل :ٌنبل اهل ناك نإو or 3 لا o“ »و
e,و  

 . نبللا عطقني

 .هريغ هيلع سيلف : ًاعوطت ناك نإف : بطعف « ايده قاس نمو
 272 اک 0

 . هماقم هريغ ميقي نأ هيلعف : بجاو نع ناك نإو
۶ 

 .ًاجاتحم ًازجاع ناك هنأ : هّليوأتو

 .كلذ نم صم ام نامض هيلعف :هبوكرب تصقتناف ءاهّبكر ولو

 الف ءاهنم ٌدّلوتم َنبللا نأل ؛(اهْبَلحَي مل :ٌربل اهل ناك نإو) :لاق
 نت نا ل فرد

 ناك اذإ اذه نكلو «(نبللا عطقني ئتح ؛درابلا ءاملاب اهعْرَض حضنيو)

 ا نير نا ا
 .اهب كلذ رضي

 .هيلع نومضم هنأل ؛هتميقب وأ هلثمب قدصت :هسفن ةجاح لإ هقَرَص نإو
 ؛ (هريغ هيلع سيلف :ًاعوطت ناك نإف :بطعف ءًايده قاس نَّمو) :لاق

 تاق دقو < لحملا اذهب تقلعت ةبرقلا نال

 بجاولا نأل ؛ (هَماقم هريغ ميقي نأ هيلعف :بجاو نع ناك نإو) :لاق

 .هتمَذ يف قاب

 هللا یلص يبنلل هتعجارم ئلع هل ًابينأت : كليو :ملسو هيلع هللا ئلص هل لاق امنإو
 «ةندب اهنإ :لاقف لجرلا داعأف ءاهبوكرب ًايناث هرمأف «ةندب اهنإ :لاق ثيح «ملسو هيلع

 .رمألا لوأ هلاثتما مدعو «هتعجارم ىلع هل ًابينأت كلذ ملسو هيلع هللا ئلص هل لاقف



 o۳ يذدهلا باب

 . ءاش ام بيعملاب حصو «هماقم هريغ ميقي : ريبك بيع هباصأ نإو ا کرک 2 س ا

 اهّلعن َعَبصو ءاهّرَحَت : ًاعوطت ناك نإف : قيرطلا يف ةندبلا ٍتَبِطَع اذإو

 . اهنم ءاينغألا نم ريغ الو ءوه لكأي ملو ءاهياَنَس ةحفص هب برضو ءاهمدب

 ال هلثمب بيعملا نأل ؛(هّماقم هريغ ميمي :ريبك بيع هباصأ نإو) :لاق

 .هريغ نم الب الف «بجاولا هب ئدأتي

 .هكالمأ رئاسب قّحتلا هنأل ؛(ءاش ام بيعملاب عَتصو)

 عَّبصو ءاهَرَحَت :ًاعوطت ناك إف :قيرطلا يف ةندبلا تبطَع اذإو) :لاق

 نم هريغ الو ءوه لكأي ملو ءاهِماَنَس ةحفص “هب برضو ءاهمدب اهّلعن
 .(اهنم ءاينغألا

 هللا يضر يملسألا ةيجان مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر َرَمأ كلذب
 .اهتدالق :لغّتلاب دارملاو ۰" هنع

 .ءاينغألا نود «ءارقفلا هنم لكأيف يده هنأ سانلا مَّلعي نأ :كلذ ةدئافو

 لي ال نأ يغبنيف «هّلحَم هغولب طرشب ّقّلعم هلوانتب َنذإلا نأل اذهو
 رز هكرتي نأ نم لضفأ ءارقفلا ىلع قدصتلا نأ الإ «ًالصأ كلذ لبق

 .دوصقملا وه ُبرقتلاو «برقت عون هيفو «عاّبسلل

 .اهتدالقب مدلا برضو :اهريدقت نوكيو ءاهب :خسن يفو «مدلاب يأ )١(

 ننس )١17717(« دواد يبأ ننس ۰۲٤۲/۲ راثآلا يناعم حرش يف وهو «مدقت (۲)

 .عابسلا هلكأت يذلا محللا :رّرجلا (۳)



oيذدهلا باب ٤ 

 و ع

 . ءاش ام اهب عّنصو .اهماقم اهريغ ماقأ : ةبجاو تناك نإف

 مد الو ءراصحإلا مد دلعي الو «نارقلاو ءةعتملاو «عوطتلا ىده دلقیو

 . تايانحلا

 مل هنأل ؛(“”ءاش ام اهب مّصو ءاهَّماقم اهريغ ماقأ :ةبجاو تناك نإف)

 .هكالمأ رئاسك هکله وهو «هنیع اَمِل ًاحلاص قي
 يفو كش مد هنأل ؛(نارقلاو ةعتملاو ءعوطتلا يده لقوا لاف

 .هب قيليف «هريهشتو هراهظإ :ديلقتلا

 ءةيانجلا اهّببس نأل ؛(تايانجلا مد الو ءراصحإلا مد لقي الو) :لاق

 .اهسنجب قَحْليف ءٌرباج راصحإلا مدو ءاهب قيلأ رتسلاو

 سي الو «ةداع ةاشلا ُدّلَقُت ال هنأل ؛ةندبلا :هدارمو «يدهلا "رك مث

 .ملعأ ئلاعت هللاو «مّدقت ام ىلع ءٍديلقتلا ةدئاف مدعل ؛اندنع اهديلقت

ê 2F اي FF FR 

 .عاب وأ «لكأ ءاوس )١(

 .577/ 6 ةيانبلا .يدهلا رابتعاب : ظافلألا هذه يف ريمضلا ريكذت (۲)

 .تبطعف يدهلا قاس نمو :هلوق يف يدهلا هللا همحر يرودقلا ركذ مث يأ ()



 ك رو
 o0 ةروثنم لئاسم

 ةروثنم لئاسم يبا رو
 موي اوفقو مهنأ ىلع موق دهَشو ءموي يف اوفقو اذإ ةفرع لهأ نأ ملعا - +« معو ع يس سا وب دا د لا كح 3 5 0

 ع 02

 ةروثنم لئاسم

 موق دهشو «موي يف اوُفَكَو اذإ ةفرع لهأ نأ مّلعا) :هنع هللا يضر لاق

 .(مهأزجأ :رحنلا موي اوفقو مهنأ ىلع

 هنأل اذهو «ةيورتلا موي اوفَقَو اذإ امب ًارابتعا ؛مهئزجُي ال نأ سايقلاو
 .امهنودب ةدابع عقي الف «وناکمو نامزب ص تخت ةدابع
 ال ٍرْمَأ ئلعو «يفنلا لع تماق ةداهش هذه نأ :ناسحتسالا 0

 ا جحلاو ‹مهُجَح يفن اهنم دوصقملا نأل ؛ ؛ کلا تحت :

 بقت الف 0 ٠

 ءنِكمم ريغ كرادتلاو «هنع زارتحالا رد ؛ ةماعغ ىولب ةف "نالو
 زرع لا هن م

 .هابتشالا دنع هب ىفتكي نأ < بجوف انه “ نيب جرح ةداعإلاب رمألا يفو

 .يضاقلا مكح يأ )١(

 .ةداهشلا يأ (۲)

 .ةماع ئولب :ًانيقي ةفرع موي ديدحت نأ وهو «ناسحتسالل ٍناث ٌةجو اذه (*)

 .ريدقتلا بسحب :تلق 0 :خسُت يفو )٤(



o 
 ةروثنم لئاسم

 مري ملو «ةثلاثلاو ىطلسْولا ةرمجلا يناثلا مويلا يف یمر نمو : لاق

 .نسحف : نيتيقابلا مث «ئلوألا يمر نإف : ئلوألا

 .هأزجأ : اهدحو لوألا لمر ولو

 نأب «ةلمجلا يف نكمم كرادتلا نأل ؛ةيورتلا موي اوفقو اذإ ام فالخب

 .ةفرع موي يف هابتشالا لوزي

 .مدقملا اوج كلذك الو «”ريظن هل :رّمؤملا َزاوج نألو

 جح مت دق :لوقيو «ةداهشلا هذه عمسي ال نأ مكاحلل يغبني :"'اولاق

 .ةنتفلا عاقيإ الإ اهيف سيل هنأل ا «سانلا

 ةيقب يف فوقولا كمي الو «لالهلا ةيؤرب ةفرع ةيشَع اودهش اذإ اذكو
 .“ةداهشلا كلتب "لمعي مل :مهرثكأ وأ سانلا عم ليللا

 :ئلوألا مري ملو «ةثلاثلاو ئطسّولا ةرمجلا يناثلا مويلا يف ئمر نّمو) : لاق

 .نونسملا بيترتلا عار هنأل ؛(نَسَحف :نيتيقابلا مث ر يكف لوألا مز نزف

 «هتقو يف كورتملا كرادت هنأل ؟ (هأزجأ :اهدحو ئلوألا ىمر ولو)

 :بيترتلا كرت امنإو

 .ةالصلا ءاضقك )١(

 .478/ © ةيانبلا .هللا مهمحر ةفينح يبأ باحصأ ءاملعلا يأ (۲)

 .يضاقلا يأ )۳(

 .مهئزجيو «يناثلا مويلا يف ذ سانلا فقيو )٤(

 .545 مقرب ةيناميلسلا ةخسن ةيشاح .لوألا ئمرو داع نإف يأ (5)



 كفي ةروثنم لئاسم

 فوطي تح بكري ال هنإف :ًايشام ّجُحَي نأ هسفن ئلع َلَعَج نمو
 .ةرايزلا فاوط

 .ىشملاو بوكرلا نيب هرّيخ : «لصألا» ىفو

 عرش هنأل ؛لكلا دي مل ام هئزجُي ال :هللا همحر ""يعفاشلا لاقو
 ءافصلا لبق ةورعلاب ادن ىآ يفارطلا لق س ادا امك اضف ارم

 ميدقتب ٌناوجلا قَلعتي الف ءاهسفنب ةدوصقم ةبرف ةرمج لك نأ :انلو
 .ضعبلا ىلع ضعبلا

 .هّئود هنأل ؛ فاوطلل حبات هنأل ؛ يعسلا فالخب

 .ةءادبلا اهب قّلعتت الف «صنلاب يعسلا ئهتنم تقرع ةورملاو

 فوطي ئتح بکر ال هنإف :ًايشام جَ نأ هسفن ئلع لحج نّمو) :لاق
 .ةرايزلا فاوط

 .(يشملاو بوكرلا نيب هريخ :«لصألا» يفو

 ةفصب ةبرقلا مزتلا هنأل ؛لصألا وهو «بوجولا ىلإ ةراشإ اذهو
 حلا لاعفأو ءًاعباتتم موصلاب َرَذَن اذإ امك «ةفصلا كلتب هّمزلتف «لامكلا

 .هقوطي نأ ىلإ يشميف «ةرايزلا فاوطب يهتنت
 رهاظلا نأل ؛هتيب نم :ليقو «مرحي نيح نم يشملا ةىدتبي :ليق مث

 .دارملا وه هنأ

 .هيف اصقت لخدأ هنأل ؛ًامد قارأ :بكر ولو

 )١( جاتحملا ينغم 0/۱.



 و ن

o۸ةروثنم لئاسم  

 نأ يرتشمللف : كلذ يف اهالوم اهل َنْذَأ دق َةَمِرْحُم ةيراج عاب نمو
 و
 .اهعماجيو ءاهللحي

 تبْرَق اذإو «يشملا هيلع شو «ةفاسملا ٍِتَدْعَب اذإ بكري امنإ :اولاق
 .بكري ال نأ يغبني :هيلع شي الو «يشملا ُداتعَي نمم لجرلاو

 يرتشمللف :"”كلذ يف اهالوم اهل َنْذَأ دق ةمرحُم ةيراج عاب نّمو) :لاق

 .(اهعماجيو ءاهّلّذحُي نأ

 دف ءهكلم قبس دقع اذه نال كلذ هل. سيل :هللا همختو قو لاق

 .ةحوكنم ةيراج ئرتشا اذإ امك «هِخْنسَف نم نكمَتَي
 اذكف ءاهّكّلحُي نأ عئابلل ناك دقو «عئابلا ٌماقم ئاق يرتشملا نأ :انلو

 اذهو ءدْعَولا فل نم هيف امل ؟عئابلل كلذ هركي هنأ الإ «يرتشملل
 .يرتشملا قح يف دجوي مل ئنعملا

 اذكف «هنذإب ترشاب اذإ هخسفي نأ عئابلل ناك ام هنأل ؛حاكنلا فالخب

 .يرتشملل كلذ نوكي ال

 انف بلان اهكر قع كمت آل ایا نأ هلاناكاذ]و

 .اهناينشِغ نم ٌعونمم "”هنأل ؛نکمتي :هللا همحر رفز دنعو

 .مارحإلا يف يأ )١(

 .يرتشملا يأ 2



 يبا رو

 2 ةروثنم لئاسم

 هَ مھ
 .اهعماجي وأ : خسنلا ضعب يفو

 - امر آلا 5 5 1

 .(اهعم حب وا: ضعب يف) ركذ و)

 r ع وو 2 و

 ملقب وأ ءرعش ُْصقب «عامجلا ريغب اهللحي "هنأ ىلع لدي :لوألاو

 .اهعماجي مث «رفظ

 سَم مدقت نع ولخت ال اهنأل ؛ةعماجملاب اهّلاحُي هنأ ئلع لدي : :يناثلاو
 .لّثحتلا هب عي

 ىلاعت هللاو «“”ححلا رمأل ًاميظعت ؛ةعّماجملا ريغب اهّلاحُي نأ ئلوألاو
 .باوصلاب ملعأ

 ا يي ¢

 .حاكنلا باتكب أدبيو «ثلاثلا ءزجلا هيليو «يناثلا ءزجلا مت *

 )١( ةيانبلا .ريغصلا عماجلا خسُت ضعب يف دمحم مامإلا ركذ يأ 537/86 57.

 .اهعماجيو :لدب يأ (۲)

 .يرتشملا يأ (۳)

 يف - جحلا باك اومتخ مهريغو ةيفنحلا ءاهقف نم ًاقيرف نأ لإ انه هنو  (؛)
 صاخ بابب - كسانملا ماكحأب ةصاخ ةفّلؤملا بّتكلا يفو «ةماعلا ةيهقفلا مهتافتصم

 ربق ةرايز يف لصف :مهضعب هاّمس ءاهبادآو ملسو هيلع هللا ئىلص يبنلا ةرايزب قلعتي

 .ملسو هيلع هللا ئاص نيلسرملا ايس ةرايز يف بابو «ملسو هيلع هللا ئلص يبنلا

 حاضيإلا رون «45/7 مامهلا نبال ريدقلا حتف 2١75/١ يلصوملل رايتخالا رظني
 ./7١ص يراقلا يلع الم كسانم :”75ص يلالبنرشلل





 o1 يناثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 يناثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 E ناضمر رهش مايق يف لصف
 TARR وو ةضيرفلا كاردإ باب

 O ملا O تئاوفلا ءاضق باب

 0 0 ا وهسلا دوجس باب

 ESR SSSA ب ع عما نوزع دفنوا همر: قايم ضيرملا ةالص باب

 lS 0 0000 ةوالتلا دوجس باب

 Eire وول الا RRR رفاسملا ةالص باب

 VOR SEE ERS EAA ةعمجلا ةالص باب

 AE ESN SRG RRR نيديعلا ةالص باب

 1001111 قيرشُتلا تاريبكت يف لصف
 0 اا ١ Ss .. فوسكلا ةالص باب

 REDO N N e ءاقستسالا باب

 0 09 فاوخلا ةالص باب
 VT EN 000000 زئانجلا باب

 0 00 لْسَّخلا يف لصف

 ااا 0010101 نيفكتلا يف لصف

 nese تيملا ىلع ةالصلا يف لصف
: 



oYيناثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف  

 E OEE EY نفدلا يف لصف
 O a ديهشلا باب
 OES EE RNG a ةبعكلا يف ةالصلا باب

 19317 جا ةاكزلا باتك

 / اذ O مئاوسلا ةقدص باب
 O 0 010101 لبإلا يف لصف
 000 0 رقبلا ىف لصف
 Weslo a ERS داف

O a 
 a ةاكزلا يف ةميقلا عفدو معلا راغص ةاكز يف لصف
 0 RSD لاملا ةاكز باب

 00 0001012د2د يا ةّضِفلا يف لصف
 OSES بهذلا يف لصف
 ا Es ضورُعلا يف لصف
 O N ]11 زيثاعلا لع رمي نميف باب
 E E زاكرلاو نداعملا يف باب

 ATES رامثلاو عورزلا ةاكز باب

 ea زوجي ال نّمو «هيلإ ةقدصلا عفد زوجي نم باب
 ل ل رطفلا ةّكَدَص باب
 Ea هِتْقَوو «بجاولا رادقم يف لصف
 ا موصلا باتك

 ل يمل ل ود وحلا ااا وسما وهنا ومنع لالهلا ةيؤر يف لصف
 E 8 ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام باب



 يناثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

 E موصلا يف رطفلل ةحيبملا راذعألا يف لصف
 00 و 1 4
 eee هسمب هبجوي اميف لصف

 e تافرعو «ىنم ىلإ جورخلا

 a ةفلدزملا ىلإ ةضافإلا
 تالا مزو ف لإ ةيفافإلا
 e ةمركملا ةكم لإ ةيضافألا
 يمرلا مامتإو «تيبملل ىنم ئلإ دوعلا
 EEE ةمركملا ةكم ىلإ ُرْمّتلا

 جحلا لاعفأ نم ْئتش لئاسم يف لصف

 ...هتامددقمو عامجلا تايانج ىف لصف
 .فاوطلاب ةقلعتملا تايانجلا يف لصف

 0 مارحإ ريغب تاقيملا ةزواجم باب
 0 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ باب

 0000111 اا ا

 وو ووو ثوووووووووو ووو ووو وة وو ووو ووو وهو

 هوو وووووووووووو ووو و ووو ووو ووو ووو وهوه

 و ووو دة وو نولو وو وروو وو ووو ووو روووعة عووفعو

 وو وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو فواو

  SSا 0 ا ا 1 0000000100

 ةهواوعءنوثوثوووووعوو ووو ووو وووو مو وووو ووو ووو

 هوو وو وووو و وووووو ووو ووو ووو ووو ووو وهوه

 0. 6و ووو وو ووو ووو و ووو ولو ووو و ووو وو فوفو

 هه وووووووووووورو ووو و وووو وهو هوو ووو وه هوو

 ووو ةونووووووووو وو ووو وو موو وو ف ووو وهف

 06و و ووو و ووو وووووو وو وو ووو وو ووو وو وهوه

 ووو نووو وو ووو وو ووو وو ووو وو وو ووو وو وهوه

 06و وو ووو و ووو ولو ل ووو و ووو وهوة و ووواو

 هوو ووووونوووووووووووووووووووووو وه ووو

 هه ووةوووووووووووووووووووووووووووووهوو

 6و6و9 وو ووو ووو ووو وو و ووو ووو ووو ووو م ووه

 ووو و ووو و ووو و ووو و ووو ووو ف فوة وو هو و هوقو

 0 وووووعووووووووو و ووو ووو هو وو ووو هه وهوو



 يناثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف ه8:

 CATES ESE AS ا aS ا راصحإلا باب

 1510 0 0 00000 OEE تاّوَفلا باب

 OOO ل ل ا ا رّيغلا نع جحلا باب

 E o يذهلا باب

 اا ااا ةر لاش

 ET يناثلا ءزجلا تاعوضوم سرهف

3% ¢ 3F د 3F 



 oo ًالماك ةيادهلا باتكل لّمجم رهف

 02 مر 1

 الماك ةيادحلا باكل لمم سرهف

 لوألا ءزجلا سرهف

 5 هنو ةياقهلا نع ةف ةفاردو: < ققحتلا ةه
 YAY ةيادهلا باتك ةيادب

 ٤١۱ ةالصلا باتك AV تاراهطلا باتك

 يناثلا ءزجلا سرهف

 ° ةالصلا باتك مامت ىلإ رتولا ةالص باب

 ۳۱١ جحلا باتك YoY موصلا باتك ١ ها ةاكزلا باتك

 ١5 عاضرلا باتك ° حاكنلا باتك

 ٤۷١ ناميألا باتك 15٠١ قاتعلا باتك ۱۳۹ قالطلا باتك

 عبارلا ءزجلا سرهف

 45 ةقرسلا باتك ° دودحلا باتك

 ۳۰١ طيقللا باتك ١ 6/ ريسلا باتك

 ۰ قابإلا باتك ۳۸ ةطقللا باتك

 £ ةكرشلا باتك ۳۲٦ دوقفملا باتك

 ۳4۲ عويبلا باتك ۳۷ فقولا باتك



o۳ًالماك ةيادهلا باتكل لّمجم سرهف ٦ 

 سماخلا ءزجلا سرهف
 ۲٤ ةلافكلا باتك ° فرصلا باتك

 ۷١ يضاقلا بدأ باتك 1 ةلاوحلا باتك

 ٠۹۲ تاداهشلا نع عوجرلا باتک ¬ ۲ تاداهشلا باتك

 ۲۹۰ ئوعدلا باتك ۳ ةلاكولا باتك

 ۳۸٥ حلصلا باتك ٤> رارقإلا باتك

 0۹ ةعيدولا باتك 4۱۸ ةبراضملا باتك

 ۸٦ ةبهلا باتك ۷٤ ةيراعلا باتك

 سداسلا ءزجلا سرهف

 ۷۹ بتاكملا باتك ل تاراجإلا باتك

 ل هاركإلا باتك ۱۳٢ ءالولا باتك

 ١454  نوذأملا باتك ۱۷ رجحلا باتك

 ۲0۹ ةعفشلا باتك 1۹4 بصغلا باتك

 الهال 2" ةعرازملا باتك ۳۱٦ ةمسقلا باتك

 4١8 ةيحضألا باتك ۳۸۲ حئابذلا باتك ۳۷۳ ةاقاسملا باتك

 ه7 تاوملا ءايحإ باتك ٦ ةيهاركلا باتك

 عباسلا ءزجلا سرهف

 ۳۲ ديصلا باتك 3 ةبرشألا باتك

 ١ا/” ١ تايانجلا باتك 7 نهرلا باتك

 ٥ لقاعملا باتك f تايدلا باتك

 0۰ ثنخلا باتك 4۸ اياصولا باتك

FFان  


